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Pcrdius ac pernex patrum roemorias revolve,

aciutarc Genus tuae cunabula, Tes gestas et an-

nalium monumenta observa, turpe «mim est

in Patria siia peregrinum agere.
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FÖRORD.

I vid Skandinaviska IJjelte.Sagorna bifogadcreptr.

torium for upplysningar, rörande nordiska fornäldem,

har jag upptagit de forskningar, hvilka egentligen

hafva afseende pä Sagorna^ eller underrättelser, hvil-

ka hufvudsakligast pä deras vittnesbörd stödja sig,

och hvilkct äfven framdeles, i samma form som hit-

intills, skall fortsättas. Men dessutom förekomma så

mänga, de gamla Skandinavers seder och äsigtcr rd-

randc, frägor, hvilka icke utur Sagorna ensamt kun-

na hesvaras, och sädana har man företagit sig att här

hopsamla, for att smäningom hringa ljus in i den

dunkelhet, som ännu for oss undandolier dm klara

anblicken af det förflutna* I en följd af häften,

fortfarande, sä länge de finna läsare och interesse

hland publiken, ernår undertecknad i denna samling

meddela afhandlingar, sä väl df'versättningar som

originalcr, rörande de ämnen, som pä något sätt in-

gä i förfädernas häde offentliga och enskildta lif, ej

endast under den hedniska, utan äfven under den ka»

tholka tiden. Pä detta sätt, genom förening of dessa

samlade afhandlingar med det redan nämnda och

härjade repertorium^ hoppas undertecknad i nägon.

mon kunna bidraga att, enligt hvad hans lijligaste

•nskan alltid varit
}
bringa Nordiska Archaeologiw



närmare dess fulländning. I sådant afseende har

man också börjat samlingen med den berömda och

högaktade Professor Finn Magnusens betydliga bi*

drag till Nordiska Archaeolngien. Med afseende p3>

utvecklingen af våra forfäders konstbildning under

hedendomen, har detta val ytterligare blifvit bestämdt

deraf , att, inom fäderneslandet, försök blifvit upp-

muntrade att behandla ämnen frän de uråldriga my-
therna, ock att flere af våra yngre konstnärer utfört

sädana på ett sätt, som alltid icke mihre skall hedra

dem sjelfva än Svenska nationens medfödda anlag*

AlltSu har man trott, att nugra underrättelser ofver

detta ämne, samlade och framställde af vår mythi*

ska forntids grundligaste kännare, skulle hafva rätt

till allmänhetens uppmärksamhet, heldst som dyme*

delst äfven kan antydas den mångfald af ämnen, den*

na samling är ämnad att omfatta,

Stockholm den 2i Aug. iQZ2>

Jon. Gust* LzLiEGHEzr*
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Cura aliena nobis tand $int monumenta,
aliquantl etiam propria ct domestica fieri,

n?c iniquum reor nec indecens.

Sc. Thorlacius,



Erinran af Författaren,

Förlidet är behagade Hans Maj:t Kon*
lingen allernädigt ålägga mig

9
bland annat,

att vid härvarande Kongl. Akademie för
de Sköna Konster fraindeles hålla offent»

liga föreläsningar öjver nordens gamla
mythologie. *) Var detta 7nig än ovän-
tadt, ansåg jag det dock ur flera skalför
min högsta pligt att: efterkomma denna
allernådigsta befallning. Men, då jag

9
som

af en egen förkärlek för denna vetenskaps»

gren, har användt många år af min lef*

nad på granskningar af nordens forrihäf»

der, hade trott mig finna, det de flesta

författare, och mängden naturligtvis efter

deras föredöme och lära, hade hyllat och

utbredt mycket origtiga meningar om vä*

*J "Redan under 3 hr hade jag förut kär i staden

hällit offentliga foreläsningar af denna art %

dertill uppmanad af Hans Excellence, Hr Ge*
heime. Conference Rådet Johan Biilow till Sande-
rumgård. Riddare af Elephanten^ m. m., och

understödde han detta mitt foretag sä rikligen,

att dertill alldeles fri tillgång gafs for alla

vetenskapens älskare ock idkare*



vin

ra förfaders cultur, kunskaper och tanke*

sätt, samt äfvenledes till en del om deras

härkomst och statsförfattning; ansåg jag
nödigt att i en kedja af f öreläsningar gijvct

inina åhörare 1'igtiga begrepp om de vig m

tigaste af dessa satser9 i synnerhet om
deras konstfärdighet och konstsmak, som
de gamla Skandinav erne långt ifrån icke

9

enligt någras påstående, alldeles saknat*
Åtskilliga af mina mest utmärkta åhörare,

livilka behagade med bifall upptaga dessa

mina föreläsningar— som också (i passande
saminandrag) äro hållna här på Univcr*
sitctet — anmodade mig att utgifva dem
joå trycket, 1 följd deraf skedde det ock»

$å, genom inryckningar, tid efter annan
från sistlidne November, uti månadsskrif-
ten 11 e s p er u s, hvaraf denna lilla bok
är på sätt och vis att anse som ett ser*

skildt aftryck.

X Skandinaviska L i t e r a-

tur-Sällskapets Skrifter för år

3 807 har Justitic*Rådet och Professorn

TVerlauff meddelat verldcn ett utkast till

den nordiska archceologiens historia i vårt

fädernesland intill Olof Worms tid. Pro-
fessor zV y e r u p hade allaredan förut på
$ätt och vis fortsatt dtetta arbete i sin>

Historisk* Statistiska Skild'
ring af tillståndet i D anm ar k

och N o r g c, :yM Bandet (eller Ö f v e r*
'

* 1 B 1 a I f ä d e r n c & l a n d e t$ in i n*



n e s m cir k en fränforntiden 9 s fi-

lé d e s som de kunna tänkas
uppställde i ett tillkomman-
de National - Museum, Kvpenh.
1 806). Men efter den tiden har den om-
handlade vetenskapen erhållit en ganska
betydlig til!f>ext genom bägge T h o r l a-

c i e r n a s 9 M ii n t e r s 9
Abrahams-

5 o n s 9 Nyerups, M ii l l er s, TV e r-

i au ffs, V e d e l Sim o 11 s e ns, Rasks,
Fugeisan g s m. fl. arbete i Danmark

9

samt Sjöborgs, Hallenbergs,
e g r c n s 9 tm fl. i Sverige ; G r 2»

t er 5, B ii s c h in g s, von de r H a-

g en s, m. fl. i Tyskland, o. s. v. Hit
härer ock, livad hertigdömena angår, en

afhandling i S chl e sriig*H 0 1 $té*iri*L ci%i-

enburgische Provinzialberichte, for
181S under titel: Kurze Ve b er si c 11 t

des Studiums der v at er lä n di schen
Alt er thiimer.

Nyerups ojvannämnda skrift kan väl

i flera hänseenden anses som en ypperlig
grundläggning för en Nordisk Archaeologic,

bragt i didaktiskt system; men ännu ega
vi intet sådant arbete, *) 'och dess fram-
komst har väl hittills icke heller varit möj-

*) Hr. Justitie-Rädet och Prof. Schows L ä r o-

h o k i Archaeologic för V c t en -

skapsidkare och konstnär er, iö*5»

innehåller en ofversigt. af konsthistorien i allmän*
het* smnt hos Aegypur% lleHrusker och Greker i

synnerhet*



Ug. Svenskarne ha/va alla redan en La*
robok {Inledning till kännedom) i deras

fäderneslands antiquiteter af Prof, Sjö-

borg ,
• livartill hans N om en c l a t ur

för Nordiska fornlemningar f

Stockh. 1815 {som mest angår stensalträn*

gar och grafhögar) också horer. Våra
Tyska grannar deremot ega, utom åtskil-

liga Läroböcker i sina fornhäfder, en

skrift af Dr. Roeszig under titel: V e r-

$ u c h pin er Archäologie o d er
K uns t-D e n km a hl s l ehr e der D eu b-

s ch e n, som dock egentligen är ett bi-

liang till hans Al t er t h um er der
JDeutschen, 2:dra Upplag. 1801, De
många, till en del kostbara, verk, hvilka

nu i sednare tider äro utgifna öfver Tyska
tmtiquiteterna och gamla konstverk, vittna

om den stora och allmänna uppmärksam*
het, dessa, länge föraktade och åsidosatpa %

föremål hafva väckt i ett land, som till-

förne med Romersk cultur hade insupit

Romarnes förakt för allt livad dessa stol'

ta eröfrare stämplat såsom barbariskt,
oaktaåt de sjelfva behandlade de ädla
Grekerna, sina läromästare, och en del

deras yppersta konstverk på det mest bar-

bariska sätt. Visserligen fällde vi Nord'
boar någon tid ej stort' bättre omdöme
om våra egna förfäder, än medeltidens

ynunkar det förut gjort; men vi kommo dock

akt erkänna sanningen i denna del, förr



iln våra grannar. Nu understödja vi livar*

andra i våra gemensamma bemödanden
att rätt lära känna vår egen upprinnelse,

samt att uppsöka och bevara de minnes-

märken efter våra egna förfäders bragder
och verksamhet

f
som ännu kunna räddas

från glömska och undergång. — Härtill

gjorde Danska Regeringen det första och

vigtigaste steget genom stiftandet år 1807
af ett offentligt musen m för
fäderneslandets fornsaker 9

samt anordnan-
det af en beständig commission till deras
bevarande och bibehållande. Den tillvext.

Museum allaredan Jiade erhållit, oaktadt
de många hinder, det under sju följande
krigsåren hade att bekämpa, visar oss tyd*

ligen, hvilket ofantligt förråd af 7när kli»

ga konstalter, hedniska norden måtte verk»
ligen egt

9 då en temligen betydlig del af
dylika nu finnes i denna samling , soirt

blott är 13 or gammal och först nära
1000 är efter Cliristendomens inkomst i

landet blifvit anlaggd. Antiquariska
'

%
A n n al er ne, som utgifvas afförrbemälda
Kongl* Commission, innehålla sä väl bcrät*

telser om Musei tillstånd, som beskrifnin-

gar och teckningar af i-ikets vigtigaste

gamla minnesmärken och andra märkvär*
diga fornsaker. Tilltager det framdeles i

samma mon, som luttills, genom regerin-
gens omsorg och sanna fosterlandsvänners

gifrnUdhet {livarlill ficre i sudanes förvar

1
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vu varande betydliga samlingar gifva oss

ett grundadt hopp), så skola våra efter*

kommande i detsamma kunna uppvisa en
i sitt slag alldeles makalös samling, samt
tillika ett, bland de herrligaste minnen af
F redrik den S j e 1 1 e s regeringstid
— och detta skall då otvifvelaktigt sätta

dem i östand att behandla Nordiska Ar m

chaeologien såsom en systematisk vetenskap,

hvars sammanhang och fulla värde vi

ännu icke tydligen känna.

Köpenhamn, i början af Maj, 3820*

Författare Ii;



•Det är visserligen öiie&ligt, att de gam*
la Grekernas konst lemnat efterverlden dö
yppersta mönster och höjt sig, så v,idt vi

kunna inse» till skönhetens högsta ideal—
znen icke desto minre .måste man tillstå,

det de i kolossola, förvånande konstverk
blifvit öfverträffade af äldre nationer^

hvilka ej heller saknat sund smak för kon-
stens finare, skönare drag, och hvilkas alster

sannolikt först gifvit föremål till Grekiska

konstnärernas efterdaningsr , hvilka efter

hand, i frihetens rena vederqvickande lufc

och allmänna andans sköna värmande sol»

glans, vuxo till den ädlaste pjelfständighet^

hvars blomstrande flor försäkrade det län-

ge sedan försvunna folkslaget om en lysan-

de odödlighet och efterveilden om ett rikt

utsäde till snillets och konstflitens oför*

Vanskeliga frukter.

Äldsta konsthistorien är för vara fotf-

fikande blickar höljd med ett ogenomträng-
ligt mörker. Naturforskarens undersök-

ningar öfverensstämma deruti med de äld-

sta folkslagens mythologie, att jordens
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och mennisfcoslägtets omdaning samt åter*

förnyelse redan flera gånger inträffat, lika-

som dessa stora händelser synas ännu ofta*

te skola inträffa och, efter naturens eviga

lagar, vara till denna verldskropps för-

nyelse nödvändiga. Eld och vatten, dessa

var planets grundämnen, hafva, antingen

vexelvis eller i förening, förstört dess yta

och åter gjort den passande att bebos af

lefvande väsenden. Förr har denna jord

haft en hel annan beskaffenhet, än den nit

har, — Derom vittna förstenade eller an»

norledes bibehållna lemnirigar efter en

urverld, hvilka isynnerhet bestå af skelet-

ter och ben efter djur och foglar, tre till

fyra gånger större än någon af de största

bland dylika arter * som ännn äro till, så-

som det nu bland lefvande alldeles obekan-
ta Mammuthdjuret, dels liknande elephanten,

dels vildsvinet, — men fornverlden har

oxikså haft oxar, elgar och andra bekanta

djurarter, hvilka i samma förhållande,

som detta, öfverträffat de nu bland oss be-

kanta, . _
^

Några naturforskare påstå, det mail

äfvenledes i jordlager, som utgöra lemnin-
gar af en äldre jordklotets yta, funnit ben-

xagel af ovanligt stora menniskor; mert

andra neka det, hvadan denna punct änntf

ej synes bland de lärda vara rigtigt utredd
j

och bestämd; förmodligen skola komman-
de tiders upptäckter, sedan man nu ett

•



5

gåög tlifvit uppmärtsåtii på saken* åättÄ

den i klarare ljus* Det är dereinot visst

,

ätt de hetaste tropiska tracters nu bekanta
ålster i djur- och vextriket, såsom élephan*
ter* krokodiler, palmträn, o* s. v., hafvä
fordom haft hem i nordliga länder* t»

e. Tyskland och Sibarten 5 men dessa oöh
llere tracter hafva genom en naturens om-
étörtning* Som vi scke^ aro i stånd at£

tydligen föreställa oss, antingen den sketÉ

geöom klotets plötsligen förändrade ställ*

frihg eller andra orsaker, nu alldélés för*

Jorat sin i så stort tilltagna frugtbarhet $

hvaraf alstfert på en gång funno död och
graf i djupet* men lemnade rum for ert

ännän minré stort tilltagen vegetation, Högsi;

Sannolikt är, att så väl horden söm faelä

Jorden har* i den aflägsna forntid * hvaré

ininnen länge sédäti sköilö varit utplånade*

åerest underjorden éj häf och der unnade
öss en blick på dé ting* den slutet i sitÉ

sköte j varit bebödd af inenniskor, och
denna gissning, ötrt den än ej bekräftas ge*

faom de omtvistade» lemningarné al gigau- 1

tiska benragel, får den dock nästan visshet

de mångfalldigä, genom konst eller hand»
arbete frambragtä föremål, t. e* jernrin*

gar, lemningar af skepp tned tränaglar^

$keppsanka£e af jern , o. s. V., som i vidÉ

utskilda tracter blifvit funna djnpt nere t

?°rdens sköte eller till och med i hårdd
v^e&en, sä fitt nödvändigt synssi det tfläa



måste hänföra dem till ett tidhrarf, som
föregått vår jords sista våldsamma omda-
ning eller — såsom vi i allmänhet pläga

uttrycka oss — syndafloden.
Med undantag af dylika enkla föremål,

ät denna aflägsna periods konsthistoria en
oss ännu fullkomligen obekant vetenskap,

hvilken dock, som sagdt är, en gång torde

erhålla en klarare ljusskymt genom våra

samtidas och efterkommandes tillfälliga

upptäckter.

Deremot framvisa åtskilliga, i synner-

het jordens sydliga och östliga, länder

så till sågandes^ eviga konstverk, hvilkaa

upprinnelse dock öfverstiger all oss bekant

historia, och hvillas utförande nästan skulle

förefalla os§ omöjlig, derest vi icke hade

syn för sägen. De Aegyptiska minnesmär-
ken af denna art, såsom pyramiderna
—

. om hvilkas uppbyggande ingen der i

landet visste besked i Herodots tid, således

för mer än 2000 år sedan, och hvilka likväl

ännu beständigt trotsa tidens våldsamhet—
underjordiska tempel och gra f b y gg n a*

der, öfverjordiska slott och palatser,

o. s. v. äro visserligen bekanta bland ossj

men icke minre förvånande äro det oak*

tadt de Indiska monumenterna af dylik

art, mest bestående af (ur bergen) uthugg-
na tempel och palatser med ofantligt sto-

ra bildstoder och andra prydnader, som
•fver hufvud vittna om $n hög och daua4



smale i architelturen, ja till och med i

bildhuggarekonsten. För att gifva något
begrepp om dessa verks storlek och verk-

liga storhet, anförer jag blott den af kun-
Bliga ögonvittnen gjorda förslagsberäkning*

att fulländandet al Elephantines och Elloras

tempelgrottor liar fordrat 4°t00° menni»
skors arbete i en tid af 60 år. Dylika
minnesmärken af de i den aflägsnaste forn-

tid lefvande menniskors kraft och konst

äro nyligen upptäckta på de större Indiska

öarne, såsom Java och Sumatra 5 tracter,

tillförne, likasom Aegypten
,
lyckliga genom

jordmonens högsta tänkbara odling. Indi-

ens, Aegyptens och Persiens underjordiska
tempels sannolika förebilder finnas ännu £

det så kallade Indiska Caucasus (Hindu.

Kusch), jordens högsta bergstract, hvarest

otaliga konstiga grottor, till en del sirade

ined kolossala bildverk, väcka resandes be»

undran i tracter, som nu äro nästan blot-

tade pa inbyggare. Det är eljest troligen

denna bergssträcka, som frambragt den så

kallade Caucasiska menniskos tam*
men, utan tviflel den yppersU bland alla,

sä väl i afseende på kroppsskönhet, som
vett och snille-styrka.

Till den höra icke allenast Perser,

Hebreer, Araber, Greker, samt alla Europas
och Americas derifrån härstammande invå-

nare, utan också, enligt de nyaste upptäck-

$Q*t de i Ostindien herrskande infödda
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Furste-y kr/Vare- och prest-stammar, sanit,

enligt livad Aegypternas nu nyligen först

rigtigt betraktade och förklarade konst-

verk visa oss, sjelfva de Konunga- och
prest stammar, som långt tillbaka i fornti- .

den haEvq, troligtvis inträngda från Indien,

Underlaggt sig Aethiopiens och Aegyptens
svarta och vilda invånare, stil tat der

jnägtiga stater och frainbragt de ofantliga

byggnader och konstverk, som vi ännu.

tunna betrakta och nödgas beundra.
. Således blifver det ej alldeles osanno-

likt, hved vissa Orientaliska författare be-

¥fittik och hvad andra berömda Europeiska,

i synnerhet Franska lärda, som Bailly, ,

Pourt de Gebelin, Dupins m. fl., påstå, att

Före Grekernas och den bekanta historiens i

tid har existerat en period, lika, ja må
Jiända i vissa afseenden mera, upplyst än
Öen Grekiska och sjelfva den närvarande

tiden. Härom hvarken villja eller kunna
vi saga något afgörande; men deremot
tunna vi, efter några uppmärksamma blic*

J<ar på de konstverk, som tiden har qvar»

lemnat till våra dagar af de gamla Inders,

Persers och Aegypters händer, påstå med
temlig säkerhet, att dessa voro Grekernas la- }

rorika förebilder, och således kan den tan- .

fcando konstälskaren ej -aanat än finna obe-

fogadt det kalla förakt, hvarmed man *a

länge har öfversett de så kallade barbarisk*

nationers kemstflit och utmärkta alster?



Religion, tnythologie och skaldekonst

.kunna rigtigt nog anses for ä§ bildande

konsters bästa fostermödrar. Tabernaclet

i öknen med dess heliga kärl och offer*

redskapen samt Arons prästerliga prydna»
der lysa bland Hebreerna under konstens
morgonrådnad, förherrligad af trons högtid-

ligt uppgående sol och de gudaingifne pro»
pheternas hänryckande hymner.— Bland Ju*
dar och Aegypter var det religionen och
gudaläran, som framkallade dessa konstens
underverk, hvilka synas fordra en oför-

störd tillvarelse till dagarnas ända. Också
Persernas, först i sednare tider af kunniga
granskare beskrifna och upplysta, minnes-
märken syfta till en stor del pa deras äld-

sta guda* och, andelära. Att Grekernas
ädla och i sann skönhet nästan oupphin-
tteliga konst i synnerhet grundlades pä
nationens tro, folksägner och äldsta qvä*

den, är allt för allmänt bekant, att här be-

höfva utvecklas. Det samma kan sägas om
de Etruriska och en del Romerska alster.

Äfven vår kalla nord — visserligen myc-
ket sednare bebodd än Europas sydliga,

af näturen högre gynnade, länder och i

äldsta tider förstörd af beständiga, till en

stor del alldeles nomadiska, folkvandringar,

oroligheter och krig, må hända mellan

olika folkstammar — måtte alla redan

mycket tidigt, genom hyllandet af religiös*

känslor för aflidna slägtingars och ädlingar*



lekamliga qvarlefvör, hafva blifvit föran-

låten att upprätta de enUa, men varaktiga

minnesvårdar, som vi kalla tempelgrottor,

jresastenar, ätthögar, grafhogar, bautaste»

nar, o, s. v.
f
och hvilka ofta i anläggnin-

gen visa en sann känsla för symmetrien,

en af konstsinnets viktigaste och ädlaste

fordringar. Det samma kan sägas om för*

fädernas offentliga församlingsställen, antin-

gen de voro bestämda för Gudsdyrkan eller

rättvisans utöfning; ty bägge voro dem li-

ta heliga. Då täckta tempel kommo i

bruk, smyckades de med Gudarnas belåten,

lom stundom syra* håfva varit konstiga

nog, enligt de historiska intyg, hvilka jag

längre fram får äran anföra.

Vi hafva set' 9
hvilka underverk konst,

religion och mytholo^ie framtrollade

bland de sydliga folkslagen, i synnerhet

Grekerna, och det är oss alla bekant, att

en ganska betydlig del deraf är frän forn-

tiden bevarad ända till våra dagar. Vi veta

joch skola af det följande än klarare inse,

det de gamle Nordboarne ej voro utan

ionstsinne och lifvades till dess yttrin-

gar af den dem egendomligt tillhöriga my-
thologien — men, thy värr! hafva tnång*

falldiga sammanstötanda orsaker sä alldeles

cdelaggt deras bildverk af denna art f att

blott ganska få af någon märkvärdighet
äro lemnade åt deras efterkommande. Dock
ar (tet visst, att de hafva egt en hög GucU*,



ära, en rik ocli betydningsfull mythologie,
de herrliga6te folksägner och skaldeqväden.

Dessa föremål hafva länge legat begrafne
i glömskans mörker, oaktadt Islands lyck-

liga, från de stora verldshvälfningarne af-

söndrade, belägenhet gaf anledning till, att

en betydlig del deraf förvarades genom
skriftligt upptecknande, kort efter Christen-

domens införande i landet.

Orsaken härtill var den, att skalderna
i hela Norden hade, oaktadt religions- för-

ändringen, fortfarit alt begagna många
från urminnes tid brukliga poetiska bilder

och talesätt, som voro hemude från hed-
niska mythologien. Denna vetenskap blef

eåledes nödvändig för de Nordiska och i

synnerhet Islandska skalderna, och för dem,
som ville förstå deras, så val som i all-

mänhet de äldsta skaldernas, sånger. Huru*
ledes den och de vigtigafte forntida qvä*

den, h^araf vi na hemta vår kunskap om
den gamla mythologien, bevarades i n:te
och i2:te århundradet för sa rp tid och efter-

verld, vill jag vid ett bättre tillfälle i det

följande söka visa.

Förrän vi komma att undersöka den
nordiska mythologiens egentliga vSsende

beskaffenhet | anser jag det vara tnia

pligt att göra mina H. Åhör. närmare be-

kanta med det folk, bland h vilket den en

gåjng uppsköt och blomstrade, blott sä vidt

apg.år deras kojutsinne o$h den dera£

1



följande verksamhet. Det bebodde i syn-

nerhet dessa tre nordiska riken Sverige,

Norrigo och Danmark, men kallas ofta

med ett gemensamt namn Skandinaver,
eller Gother, Göther, det vill säga nordiska

Göther, som voro helt andra än de sydli«»

gare af samma hufviidstam , hviltta omstör-

tade Romerska riket och stiftade nya riken

i de flesta sydliga och vestliga Europas
länder. Detta ädla folks första upprinnel-

se är väl höljd af mörker; dock är så

mycket visst, att det skall utgöra en vig-

tig gren af den ypperliga Caucasiska folk-

stammen, och många grunder, i synnerhet

likhet i kroppsdaning, språk och*trosme«
ningar, tala för att de i Indien iöch sedan

i Aegypten herrskande folkslag, samt Per #

ser, Greker och Geterna, eller de äldsta

sydliga Götherna, hafva ursprungligen ut-

utvandrat, hvar ät sin sida, frän den stora

Caucasiska bérgssträckan, på ett tidhvarf,

dä de flesta den gamla verldens öfriga

länder redan voro befolkade af andra men»
»iskoarter eller hufvud-folkstammar, och
hafva de mestadels med vapen fördrifvit

eller underknfvat dessa. Således betvungo
de hvita bergsboerne Indiens och längre

tram i tiden Aegyptens svarta eller bruna
folkslag; så gjorde Perserne med Mederna,
Caucasiska Hellenerne med de gamla Pelas*

gema, Aser eller Göther från samma tra»

eter ined Kysslands och Skandinavien*
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åboer (troligen mest bestående af Samojedi-
ska och Finnska, möjligtvis också en del

Celtiska folkslag), som efter hand fördref-

vos till Ishafvets ljuster, hvarigenom ock-

så en del af America befolkades längre

fram i tiden. Den. stora Getiskp eller Gö-
thi&ka folkstammen synes vid vår tidräk«

pings början ha(va danat en sammanhän-
gande kedja från Tanais eller Don och
Moeotiska sjön, eller Svarta Hafvet» till

Östersjöns kuster, Göthernas äldsta be-

kanta säten i nuvarande Kurland, E-thland
och Lieflandj derifran utbredde de sig, dels,

såsom förut är nämndt, mot söder öfver

det förriga Romerka riket, dels mot Vestér

och norr öfver ön Gottland, till Öster*,

och Vester Göthland i Sverige och der-

ifran till Jotland (nu Jutlanri), egentligen

detsamma som Gotland (blott med ett
,

förändradt uttal) samt 6tiiga Danmark,
likasom de också antingen härifrån eller

andra delar af det genom d*m allare-

dan intagna Sverge höfva ntbredt sig öf-

ver största delen af Norge ända till Finn-

markens gränsor.

Dessa fyra åtskilda brödrafolk, Skan-
dinaviska Göter, Svenskar, Norr-
män och Danskar, hade i de äldsta oss

bekanta tider samma språk, som kallas än

det (Norragna) Norrska eller Nordiska,

än (och mera allmänt) det Danska tungor

Iftålet. Hufvudfolkets historia är oss blott



bekaöt af mystiska berättelsar (när vi un-
dantage en och annan underrättelse här
och der i egna och fremmande författares

skrifter), hvilka dock (enligt Snorre Sturle-

son i hans Ynglinga Saga, första stycket a£

hans berömda Norrsk;a historia) visserli-

gen innehålla det rigtiga : att Götiska fol-

iet, som bosatt sig i Norden (enligt hans
uppgift, kort före Christi födelse), ursprung-

ligen utvandrat från Caucaeiska bergen el -

ler länderna östan för Tanais öfver Ryss-
land och de sydliga Östersjöns kustländerj

att deras furstes?ammar, eller till och med
sjelfva folket (hvaraf lemningar troligen

ännu finnas vid det egentliga Caucasus un-

der samma namn) kallades Aser eller

Godthjod, eller Godjod, det samma
som Gother, Gother, näml. Gudarnas folk,

©ller ättlingar; att deras förnämsta an-

förare, kallad Oden, (skrifves Odin, liksom

den förgängliga verldens högsta Gud i nor-

dens religiösa språk) utvandrade med en

stor del af nationen till Tyskland, Dan-
mark och ändtligen till Sverge, att han

var både folkets Konung och Gudarnas öf-

verste prestj att under honom voro andra

liöfdingar, hvilka tillika förestodo prestem-

betet, tempel och offer på samma sätt,

aom det hade varit sedvanligt i hans Asi-

atiska hemort; att han först lärde Nord*

feoarne poesi© samt vetenskaper och kon*
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ster m. m. *). I Ryssland och Saxlanrl

(eller Tyskland) efterleninade han fler© af

sina söner såsom stiftare af nya stater.

Således räkna ej allenast Svenska, Norrska
och Danska, utan också Liefländska, Ängel*
Sachiska (eller Engelska) och sedan Norr-
människa (öfver en stor del af sydliga Eu*
ropa herrskande) Furstar sin härkomst från

denna förmenta Gud eller hedniska Påfve.

Vår Odin eller Vodin är eJje6t utan tvif-

vel densamme som Sachsarnes och Angel*
Sachsarnes Wodan, O te, Vendernas eller

Slavonska folkslagens Woda, Wut, o. 6. v.

-— samt förmodligen också densamme, som
Arabers och Persers Wod, Bud, Indiens

Boda, Buda eller Buden, Poden, hvil-

Scet i synnerhet synes bekräftas deraf, att

Onsdagen så väl ännu hos Nordiska och In-

diska, som fordom hos Tyska m. fl. folk-

slag, betecknades med samma Gudoms namn.
Alla dessa namn kunna väl anses som lem*
»ingår af ett urgammalt Asiatiskt urfolks

benämning på Gudomen, hvilken efter dess

ttnening flera gånger incarnerades eller antog

mensklig skepnad och visade sig på jorden
såsom monarch, eröfrare eller lärare, för att

lycksaliggöra och undervisa folken, Samma
meningar hafva Inderne m» fl. om de fleste

af deras Gudar, och alldeles samma mening

*) Andra gamla skrifter tillägga : att genom Oden
och bans &sar inko» vårt gamla epraU i JNoiA»

laadoa.

*
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, liar varit antagcm af de gamla Nordboärriéj

Häraf har då den förvirring först uppstått

i Nordiska mythotogien, som förde Sago*
skrifvare »- Missionärer och lärda på deii

tanken, att de gamla Nordboar hade blott

tillbedt förgudade menoiskor, då dessa lik-

väl i grunden ej voro arinat än jättar el-

ler vise, hvilka man trodde fått eri eller

annan himmelsk Gudoms själ eller ande»

Bland alla gamla folkslag var det ett gäng-

se skick, att menniskor, i synnerhet Furstar

och prester, kallades med de eljest Gudarna
tiliaggda benämningar och enskildta namn.
Således var en gång en Zevs (eller Jupiter)

Konung på ön Greta, och hans derstä-

des en lång lid dereftet upptäckta graf-

vård gaf anlednidg till den eljest uppen-
bart origtiga meningen hos en vi?s philo-

soph (Evphemerus), som sedan fick mångat

anhängare, att den i hela Greklaftd till-

bedda Gudomen var ej annat än en sådan

förgudad Furste. Samma händelse är det

här i Norden med Asafglkets eller Göther-
nas hierarchiska herrskare, Odin, TJior,

Freya, m. fl., hvilka blott (likasom Kabi-
nernas pfester) buro de Gudars namn*
hvilka de företrädesvis dyrkade, eller å£

hvilka de voro från sjelfva födseln så till

sågandes uppoffrade — ehuru namnet Oden
ursprungligen betecknar himlens och snil-

lets högsta Gudomj Thor thördönsguderi^

£reyr solguden* o. s< v» — Häfaf blir dtf*

4 _>



begripligt, huru den enda Oden, h vilken
fnstorieskrifvaren Sturleson omtalar, egent-

ligen har bestått af många olika personer,

så att hans berättelse derom måste tagas

såsom en teckning af den Odenskä statens

och religionens successiva flyttning, utbre-

dande och söndring till flera riken i Euro-
pa och Asien, på samma sätt som den
Pheniciska Herkules' mythiska tåg betecknar
utbredandet af Pheniciska culturen och co-
loniseringen till åtskilliga länder och or-
ter* Än vidare får anmärkas, att, likasom
så väl Alaner eller Aser i Caucasus, som
de från dem tsllNorden utvandrande Göther,
kallade sig Gudarnas ättlingar, så kallada

också deras Fustar sig Odens söner, till

en del väl af samma skäl som de Grekiska

Konungar kallades Zevs's söner, då himlen
nämligen är det första, som menniskorna
kände, och allt öfverherrskap troddes ut-

gå från den eller dess högsta styrande

ande»

De äldsta berättelser om norden före-

stalla oss dess vidlyftigaste rike Sverige

såsom stående under en fiierarchisk 'Furste

eller presterlig Konung, eröfrarea Oden,
hvars underkonungar och tillika underord-

nade prelater regerade 12 olika provincer.

först var i Sigtuna ett hufvudtempelj men
sedan flyttades det till Upsala, hvarest vi

sedermera i det verkligen historiska ' tid-

fe varfve t finaa ttiägtiga och rika öfver*



konungar, hvilkas vasaller riters öfrigA

Furstar voro. Vid hofvet synes i äldsta

tider herrskat en Orientalisk prakt, hvar*

om vi nu knappt kunna göra oss ett rig*

tigt begrepp: — Redan Tacitus omtalar ett.

vida större cultur hos Sveonerna än ho3
Germanerna eller Tyskarna, Danmark kom
ock, såsom det tyckes, tidigt att utgöra ett

stort rike; Sturleson vill, att Sköld, en son

af Oden, som först byggde staden Odensö
(nu Odensee pä Fyen), reste sin thron i

Leirej andra göra* Dar till den första

inonarchen. Här i landet synes ock ,den

tid, som kallas Frode Fredgodes tidhvarf,

cn ovanlig allmän säkerhet, följaktligen

också verklig cultur, egt rum.
Norrska traditioner villja, tttbroderne

Nor och Gor inträngde i Norge från
Finnland genom Svenska Lappland (dock

voro de troligen af Jotarnas eller Göthernas

stam), samt att den förstnämnde underlade
sig rikets fasta land och den sistnämnde
dess sjökuster och öar. Äfven en Seming,
en son af Oden, säges hafva herrskat här
i gamla dagar och blifvit stamfader för

en berömd Fursteätt.

De äldsta Svenska öfver* konungar kal«

lades med familjenamnet Inglingar (skrif-

vet Ynglingar), och från dem nedstammade
åe sednare Norrska envåldp-konungarnas

slägt, men af denna återigen den nu här i

riket herrekande Jkonungastam , h vilken ock



härstamma frän Skoldungarne , Danmarks
äldsta monarcher, så kallade ai K. Sköld,

»om också utgifves för Odena son. De
flesta regerande hus i Europa kunna ocksä

på ett elier annat sätt hänföras till denna
stora familj.

Längre fram i tiden upplöstes dessa

stora stater i många min re, dock i synner-

het Norge, hvarest en nästan oräknelig

mängd Näs-konungar, de der dock hade en
högst inskränkt magt, Jarlar eller Grefvar

och Hersar eller Friherrar delade landet

mellan sig, och mången gång aflopp det

ej utan inbördes oenighet och blodiga krig;

dock synas dessa sällan i stort förefallit

mellan landsmän. Deremot funno» både här
och i de öfriga Nordiska länderna äfven-

tyrare, mest af Furstlig stam, som bekri-

gade fremmande och lato gifva sig namnet
K o n r, K o n u n g r, Kon gr, d. ä. Ko-
nung (i grunden utan tvifvel samma ord
som Österländska Kan, K a k a ti), och som
åa ej betydde annat än ädling, Prins eller^

anförare. — De hjeltar af denna art, som
anförde till lands, kallades Härkonun-
gar, de till sjöss Sjö-konungar*
Redan den tiden gafs ärftlig adel i Nor-
den (åtminstone i Sverige och Norge),
nämligen de så kallade H e r s a tu e, Fri-

herrar eller Herremän; äldsta souen ärfde

Ar&h, - a.
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fadern* värdighet med hans hufvudgard

eller herresäte} en ringare grad utgjorde

1J o 1 derna, de yppersta Odalsmän, eller

s<j e 1 fs tä ndiga jordegal e. De yngre sönerna

af den privilegierade klassen hafva väl, för

ött .undgå ned^ittning uti allmogens stånd,

t?il en etor del sött sin lycka genom här-

nad pch vi ki n£$ f8rd^er. Detta var må hända
en hufvtfilorsak till de stora krigiska ut*

färder, som härjade eller eröfrade en stor

8él at åvl sydliga Europa i 8:de och föl-

jande århundraden. Resten af folket hörde

antingen till simpla bondeståndet, eller ock
llll de ofria, träiar och frigifna. Deras
antal var stort, och dcrtill hörde de rin-

gaste bönderna, torpare, kolare, saltsjudare

o. s. v. Troligtvis hafva de bestätt dels af

länderna* vid Göthernas ankomst underkuf-

vade invånare (af Finnsk eller Celtisk stam),

dels af krigsfångar och deras afkomlingar.

Dessa måste *brtika jorden och arbeta, under
det de herrskande Götherne uppfostrades
vid krigsöfningar och antingen lefde hem-
ma i sysslolöshet eller drogo ut på äfven*

tyr i Herremans- och Ledingsfärd.

Så såg diat ut i Norden, intilldegs en ny f

oss mera bekant, period inträffade för alla

Nordiska riken, kort efter Christetxdomens

införande. G o r m den G a m 1 e under-
knfvade Danska småkonungarna och blef å

nyo Danmarks fenvåldeherre (i slutet af 9:d©

århundradet). ' *
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På samma sätt, men först efter långvs-

tiga krig, uppnådde Harald Härfager en-

väldet i Norge. Oaktadt monarchisfe rege*

ring från äldsta, tilL och med mythiska, ti*

der hade egt rum i Sverge, hvarest den docfc

ofta blef afbruten genom delningar mel-
lan flera Prinsar * Slcattkonungarnas uppror^

o, ,s. v., fick dock fiket än en gång, i namn*
de g:de århundradet ungefärligen, sin hel*

het under Erik Emundson, och den bibe-

hölls, likasom i Danmark och Norge, tirider

de följande Konungarna. Således uppstodt
för dessa riken en ny period, kallad dert

historiska, då den är oss mera bekant ärt

någon af de föregående. Det var så tili

vägandes i dess början, som Christendomen
blef efter hand införd i dessa tre riken, först

(från Tyskland) i Danmark , sedan (fråii

England) i Norge och andtligen (fråii

Tyskland och England) i Sverige,

Man har länge gifvit och gifver ännii

våra: hedniska stamfäder namnet Barba-
rer. Jag nekar icke, att de kunna haffat

förtjent det af Grekerna och i jemnförelsé
med dem i deras mest blomstrande period
~ men jag nekar alldeles, att Medeltiden *

till och med i5:de
f ja sjelfva ljdej århun-

dradets Christne voro berättigade att gifvai

dem detta vanhedrande namn. Romarnel
änsägo Germanerna eller de gamla Tjrsfcarnä

för barbarer, och de hade många de vildas*

wristerj men icke desto minre besutto åä$
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äfven enligt sjelfva Taclti vittnesbörd, mån*
ga stora och efterföljd värda dygder, hvil-

'

ka sjelfva de samtidiga Roinarne saknade.

Rörande vår Nord hade nämnde författare,

som löfda kort efter Christi födelse, inga

fullständiga underrättelser. Dock skildrar

lian Sviones, eller Svenskarne, såsom mäg-
tiga i manskap, vapen och skepp samt ut-

. förande en mägtig stat, der förmögenhet

^; var i aktning, och der vapnens bruk icke var
£r alimänneligen tillätet, undantagande i krigs-

V tider. Här herrskade således en långt stör-

re civilisation än i det egentliga gamla Ger-

„ manien.. Man allaredan långt före Tacitus,

> 5 till 4°° är före Christi födelse, hade
m Pytheas skildrat Skandinavien såsom ett

V ordentligen beboddt och odladt land med
etora byggningar, hvars invånare syssel-

A satte sig med kora» och bi-skötsel, mjöd-
$ och öl-bryggning, o. s. v. För dessa civi-

lt- lisationens kännemärken hade de dock vis-

t serligen icke att tackfl Romarne, ehuru

^ . 'många tillförne hafva påstått, att den alle-

na utgått fran dem till Tyskland och der-

iPråa sednare till vår Nord. Tacitus an-

visar oss eljest sjeif den väg, ?om vårt

» lands cultur hade tagit, i det han säger,

att M s t y e r n e (kallade £ i s t e r af vå-

ra förfäder, hvaraf det ännu brukliga folk-

h
- •

er), som bodde vid Öster-

sjöns sydostliga kuster, vinnlade sig mer om
frugt- och korn odling, än de ofriga Gar-.

/
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manerne; men dessa ^styér voro cfgentli*

ligen de Sarmatisk Gennaniska Göther, som
först utvandrade från A ien och 'traderna

Inring Svarta Hafvet och sedan coloniserade

vår Nord, eller ock voro blandade med
dem. Våra egna sagoskrifvares äldsta un-
derrättelser öfverensstämma med desta. Att

akerkruk i äldre tider blomstrat i Dan-
mark, se vi af Saxos historia, då han be-

klagar, att på så mänga ställen, hvarest £

hans tid voro stora skogar, syntes tydliga

spår af åkerrenar — och jag sjelf känner
en tract här på Seeland, hvarest fanns en.

urgammal, nu till en del utröjd, ekskog,

der man dock kan tydligen se, att den
varit brukad åker. Svenska författare be-

vittna detsamma om inträga tracter i Bitt

land, hvarest nu äro skogar och hedar;

det samma kan till någon del sägas om
Norge. Visst är det, att åkerbruket blifvit

l)ögt drifvet, arven i de nordligaste delar

af Norge, och att hedniska Norrmän förde,

det med sig, dä de utvandrade till Färöar-

ne och Islacd. Till och med i sistnämnda

land, hvilket så tillsägandes tillhör polar-

tracten, bragte de det till en temlig höjd,

och var det allmänt i landet, intiildess en
förfärlig pest åren 1401 och 1402 borttog

en stor del af folket. Sedan förlorade det

$ig helt och hållet, och Danska regeringens

bemödanden, att åter upphjelpa det, hafva

hitintills Varit alldeles ffugtlöeå : till och

A



jned Jutska bönders akerbruksförsök derstä*

des i i8:de århundradet misslyckades allde*

les, oaktadl åi böckerna visa, att klimatet

icke synnerligen hade förändrat sig på
{det sista årtusendet. Sjelfva 1 i n s k ö x-

B e 1 n drefs i Norge mycket starkare i

de urgamla tider än nu för tiden, hvii-

jket sagornas tydliga vittneebörd ådaga-

lägga. Adam af Brehmen prisar i synner-

het Sv e r i. g e s frugtbarhet på säd
, frug-

Jer och honung; troligtvis har väl Dao-
jnark icke heller den tiden stått efter i

fdenna del. Trägårdsskötseln är

pck mycket gammal* här i Norden.
Hvad b a n dt ver k och konster an»

£är, voro Nordboarn© deruti ingalunda all-

deles okunnige. De hade stora byggmingar,
phuru för det mesta af trä — dock bru-

iade de tillika ett slags nu obekant tegel-

sten, som man kan se af borgruiner här
pa Seeland, hyilka otvifvelaktigt böra hän-
föras till hedniska tiden. Deras bonings-
hus bestodo till en stor af de ännu på
sina ställen j Norge och Sverige bruklig*

rökstugor, ej olika dem i Greklands
pldsta, af Horner besjungna, tider; men det-

ta byggningssätt var också under medeltiden

piycket läpge allmänt i Europas sydliga län-

der, såsom i Italien och Frankrike. Dock
hade Nordboarne också hus af sten eller

grundmurade (kallade H a 1 1 i r, af h a 1 1 r,

Jiäll, sten) samt "bestående till och med af
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ilera våningar, i Danmarks äldsta oss be-

kanta tider. Templen beskrifvas i synner-
het såsom stora och präktiga byggnader.
Bölders hage i Sogia iNqrge (i Frith-

jofs saga), en Guden B a 1 d e r helgad fristad,

var omgifven af vidlyftiga inhägnader och
bestod af byggnader, uppförda med stor

kostnad. Der var ett tempel för Gudarna
och ett för Gudinnorna; det sista var i syn-

nerhet mycket högt. Förmögna Norrmän ha-
de gerna ett tempel eller capeli pä v sina

hufVudgårdar, hvarpå de använde en del af

sin rikedom. Således hade en viss Sven
ett sådant, stort, heligt och präktigt pryddt
tempel på sin gård i io:de århundradet:
han antog Christendom endast med det

villkor, att templet måtte fä stå med dess

Gudabilder, änskönt 3ét,6t6d obegagnadt,
emedan han ej kunde tala, alt så- sköna och
kostbara arbeten ödelades efter Kon. Olof
Tryggvasons vanliga sätt att fö¥fara, hvar-

ifrån han vid andra tillfällen aldrig afvek.

Ofri de af Norrmännen pa Island upp-

förda tempel hafva vi eljest de tydliga-

ste och tillförlitligaste uppgifter. Tem-
plet på Kjalarnäs höll 100 *) fot i iiingd

*) Våra förfäder .räknade 120 påsatt hundrade,
och så gnra ännu iuKilliga bland allmo£en på
Island. Eljest kalla» detta tål därstädes ett

etor b ändrade, ocb sådant nienas tro 1 i-

gen bär. Förf. Anm.
.Afven i Sverige är c! etta gamla r.4 knin^siiLl;

i vissa sakers beräkning ännu bibehållet? Man
ruiaiar således spik a), m, i s to r b u n d r »-
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och 60 1 bredd. Innerst var der ett rundt

capell, pryddt med en rund cupol och vä&-

garne försedda med fenster och tapeter.

Midt uti stod Thors beläte och framför

fiouoin ett altare, utarbetad t med mycken
konst. Altarskifaan (eller dess öfversta del)

vår af jcrn, och derpå brann sa kallad vigd
e 1 d, hvilken aldrig fick utsläckas- Också
fanns der oiTerpreatens heliga armring, ett

stort kopparkäri!, hvaruti man hade offer-

blodet, o. s, v. Rundt omkring stodo de
öfriga Gudarnas bilder. Templet var om-
gifvet med en stark och tillsluten inhäg-

nad. Ett annat tempel på 11 e 1 g a f a 1 1

(d. ä. det heliga fjället) beskrifves såsom
en mycket stor byggnad, hvilken liknade

derutinnan våra kyrkor, att skeppet, eller

hufvudbyggnaden, var bestämde för det

samlade folket, samt ett capell, som svara-

de mot vårt chor eller sacristia, innerst i

byggnaden, var egentligen iniättodt för

Gudarnas belåten. Altaret, med de förut

beskrifnp heliga redskaper, stod midt pä
polfver, och Gudarnas bilder rundt om-
bring. Under altaret förvarades en helig
e 1 d, hvilken uppbyggaren, Thors prest,

hade fört med sig från Norge, hvarest

den eller 120 (eller som man också sSger 6
tjo£) p3 bundradet, och i stortusende,
som da blir 1200. I gamla Isländska skrifter
ntmatkas dessa olika beräkningisätt annars
ocksi med orden: t 6 1 f r ee d.t (tolfräknadt)
elisr tirad t (tioräknadt). Öfversätt. Anm*
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den tillförne hade funnits under Gudarnas
af honom bevakade altare. Norska Höf-
dingen Ingemund säges hafva uppfört

ett tempel i Vatasdalen för Frey, af 100

(120) fots längd. Spakberses tempel
eller capell pä Österlandet beskrifves rp|
följande sätt: en hög, rund inhägnad, med
en tillsluten port, omgaf byggningen. In-

vändigt var den behängd med tapeter, cch
mycket guld samt silfver lyste der öfver alltj

afgudabeläten sutto rundt omkring i mängd.
Thor och Frey sutto tillsaramans i öfversta

högsätet, dernäst Njord och många andra

manliga Gudar. Midtemot satt Frigga och
Freja samt en mängd större och minre
Gudinnor. På dylikt sätt beskrifves den
bekanta Håkan Jarls capell i en lustpark,

nära intill hans residence Lade (Hladir),

Det var rundt omkring pryddt med de på
den tiden högst kostbara glasfenstren, så att

der ingenstädes fanns någon skugga, samt
dessutom med Gudarnas rikligen prydda
belåten. *) Adam af Brehmen beskrifver

templet i Upsala såsom helt och hållet

öfverkläddt med guld, pryddt med de för-

nämsta " gudarnas beJäten, o. s. v. I ett

tempel på ett ställe i Veitergöthland, kalladt

*) Kjalnesinga S. Cap- 2, 4* ftyrkyggja S. p. 10
följ. VathcfJaela och Landnama S. , Droplagar»
sona S, Cap. 26. Öl. Tryggvasons S. I.

3emnf. Mullers Saga Bibi. I.' Del. s. oi—94*

*48i 189» 55<>-



Godheim, cl. 2. Gudarnas hem eller boning
(hvarest sedan upprättades ett berömdt
clo^ter), och h vilket Norrmnnuen förstörde

i io;dö århundradet, voro icke minre än

100 afgudabeläten.

Orsaken till hur vudtemplens utomor-
dentliga storlek lag i synnerhet deruti, alt

s

deras hufvudbyggningar voro bestämda till

samlingsställen .fur folket från en hel pro-

vince eller grannskapet. dit uian samlades vid

stora fester, ej endast för att offra och dyrka
gudarna, utan också för att glädjas i enig-

het och fred vid de stora ofFergillen, der
niflii drack skålar till Gudarnas ära, och
hvai je personligt förnärmande ansågs för •

ett nidingsverk, .eller en skändlig förbrytel-

se, son; medförde dödsstraff, tidens annars

oroliga tanke- och handlingsrätt oaktadt.

Af denna or^ak måste dessa byggnader
kunna rymma en stor folkmängd; men de
voro, såsom omförmäldt är, på vissa sätt

afskilda från de egentliga templen eller

capeilen. På samma sätt voro Aegypternas
o. fl. äldre teuipelbyggnader inrättade; d,e

Indiska äro del ännu. — Äta och dricka

i templen var ingalunda en plägsed, som
blott i gamla Norden var antagen. De för-

sta Ghttstpas kärleksmåltider höllos i sjelf-

• va kyrkorna; och, sedan Christendomen var
införd i England, då beboddt af de invan-
drade Anglosachser och Danskar, tillät

'

Fäfven Gregorius denStore, att, såsornhedna
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templep voro der förvandlade till Chri c tna

kyrkor, ockfå de i de förra brukliga ofFer-

måltider finge fortfara på de Ciiristnas

fester, dock så, att man hölj dem till Cbri-

sti och Helgonens, icke till afgu^aruas, åra.

rr*r På Island höllos på en*kildta ställen

bröllopps- och begrafningsgästahmi i kyrkor-

na, äfven efter' reformationen, ända tiMdess

det genom Kongliga förordningar
r
blef för-

bjudet. Chineserne o. fl. hålla ännu gästa-

bud i templen, likasom också hedniska

iolkslag af Finask härkomst i Rysska riket.

De stora omkostnader, som fordrades

för templens uppbyggande och bibehålian-

de, samt de festliga -offermåltiderna, be-

slriddes dels med atkastningame af de jor-

dagods, soui af en eller annan andäktig

blifvit gifna till templen, eller oc:, samt

för det mesta, af en skatt, som hvarje bo.

• sått man inom området var pHgtig att ut-

göra, och som uppbars a£ templets föra?

ståndare, hvilken tillika var nejdens för-

nämsta öfverhetsperson.

Såsom sagdt är, voro också våra förfä-

ders boningshus ofta stora och rymliga,
— i synnerhet Konungarnas och andra be-

tydande mäns, åfven också de rikare bön-

dernas (då biiandi, eller bondi, egentligen

betyder en förmögen husfader), eller, som
vi skulle kalla dem, de förnämares gästsa-

lar. Furstarne brukade då spisa i sällskap

med sin lifvakt, som bestod, af friborna



män, hvilka på den tiden voro i högt an»

seende, i motsats till de många trålar och
frigifna, hvaraf allmogen och lägre folket

bestod. När Konungarne re6te omkring i

landsörterna, för att döma och gitva lagar

eller befallningar, rastade de antingen på
sina egna gårdar, hvarest deras fogdar ha-
de besörjt nödiga victualiers anskaffande,

eller ock tillsade de vissa stora godsegare,

att mottaga dem med deras talrika sällskap,

och i bägge händelser höllos gästabud,

hvartill alla nejdens betydande män, -stun-

dom också med hustru och barn, hlefvo

bjudna. Också höllos här beständigt bröl-

lopp, arföl eller begrafningsmåltider och
andra privata gästabud. Härtill fordrades

då naturligtvis mycket stora rum, och den
ene Hersen (adelige eller odalburne gods-
agaren) täflade med den andra, så väl uti

detta, som i husgerådets och i synnerhet
tapetseringens prakt. Stundom stadnade det

ej blott härvid, utan bildhuggare- och må-
larekonsten förskönade äfven det invändiga
a ^ byggningarna på ett omedelbart sätt. —

;

Hor vill jag anföra några exempel a£

Sagorna.

Olof Hö skulds son, af sin

hog för prakt kallad p. å eller P å f o g e I,

var en höfding i Dalarnepå Island, i io:de

århundradet, alltså i hedendomen. — Han
lät uppföra en större sal för gillen, än

någon tillförne hade sett (ehuru vid
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hans faders, af honotn/ hållna, arföl hade
varit 900 gäster, hvartfil väl också fordrats

ansenligt rymliga byggningar). Väggar ooh
takhvälfningen voro invändigt öfver allt si-

rade med upphöjdt bildhuggarearbete, som
föreställde verkliga händelser och till en
del uppträden eller scener ur nordiska my-
thologien. Detta arbete var af en så ut-

märkt skönhet, att alla tyckte, det salen såg

bättre ut, innan tapeterna ännu blifvit upp-
hängda. På ett bröllopp, den första sam*
mankomsten, här hölls efter byggningens
fullkomnade inredning, reciterade en be-

römd Skald, Ulf Ugges.son, ett qvä-

de, hvari de händelser besjungas, som af

konstnären härstädes blifvit föreställda. Qvä-

det kallas Husdråpa (Husdrapa *); men, thy

värr ! ega vi deraf blott enkla brutna stycken

qvar, såsom detta, hvaref man, vid ;emn-

föreisen med det öfriga, tydligen inser, att ett

af dessa stycken föreställt Balders likbegän-

gelse vid likbålet och gudarnas procession

dit, anförd af Frey, hvilken här, liksom la-

gernas Visnu, säges åka med sin galt, som
hade gyllene borst (en sinnebild af den

lifvande och strålande solen), i spetsen för

gudarna; — Detta lyder så:

*) Laxdeela S. Gap. 26". Snorres Edda och Skoi-

da, stockb. uppl. s. \v7iy 105. fragmenter af

Husdrapa finnas derstädea s. 92 5 975 100, 102,

104, 106, 162, 173, 204 och må häuda 176;

jemnf. pag. 66. (Nyerups Öfvers. s. 79 o.

*amt Saga Bibliotb. 2 Uel, 6. 3Q6 °-



Främst åker med gullborstig galt

Till borgen Odens son

Den krigserfarne Frey, anförarn

För hjelteskaran.

Én Grekisk författare skildrar solen på
gamma sätt såsom anförare för de himmel-
fika härarne. — Borgen, som här namnes,
är antingen Valhall, eller ock sjelfva lik-

bålet; ty så finner Mian det för hjeltinnan

Brynhilda Upprättade bålet benämndt i Ed-
dasångerna. I tvänne andra (troligtvis egent-

ligen sammanhängande fragmenter) skildras

Oden efter konstnärens framställning, ri-

dande högeligen bedröfvad till sonens bål,

i spetsen för en flock Valkyrior, som synas

frambära heliga offer och dricköfferj också
hans (2:ne) korpar följa honom.

1 tredje fragmentet föreställes Hejm-
dall, också till hast, ilande till samma mål,
nämligen den af gudarna vippförda högai

vedstapeln — hvilken troligen ej efter-

gifvit Drottning Brynhilds och Sigurd Fof-

uesbanas* som af skalder och sagoskrifva-

te beskrifves sålunda: En inhägnad, som
liknade en riind borg eller castell, omga£
bålet, öfver allt behängd med herrliga tape*

ter och gyldene sköldar. Drottningen (eller

hennes lik) kördes dit i en lätt* men präktig*

Vagn, också omhängd med siden, och pur-

pur samt lysande af guld. Arabiska för*

lättare beskrifva en Ryssk-Göthisk Furste*



och hans älskarinnas likfärd pä ett dylikt

sätt, blott att de blefvc brända i ett skepp,

som var upprest på fyra stolpar -och be«

hängdt med tältverk eller tapeter *). Sa*

ledes blef ock guden Balder, enligt Edda,
bränd i 'sitt skepp, hvilket icke, utan af

en jättinna, kunde utskjutas i vattnet: den-
na scene är ock utförd af kostnqren enligt

qvädets fjerdc fragment. Vi- taga knappt
felt i att här 'tillägga följande foreställning

efter den prosaiska Éddan — hvars beräu
telse om Balders likfärd uttryckligen sy-

nes vara hemtad af samma qväde. — Bal-

dcrs lik hares ut på skeppet} Nanna, hans
hustru, grämer sig deroT^ei* så mycket, att

hennes hjerta brister. Thor står derjcmte
och inviger det påtända bålet med hammaren
Mjölnerj för hans fötter löper en dverg

t

den Ljungaren i sin häftighet sparkar ut

på bålet. Nu säges det här, att, utom da
omförmälda gudomligheter, hvilka på
nämnda sätt beskrifvas, var Freja , der ock-
så och körde med sina kattor, likaledes

Gudinnan Frigga. Dessutom kom der en
hel hop Frostjättar (Rimthussar) och Berg.

resår (Giganter och Cycloper). Också
Balders häst fördes ut på skeppet med sa-

del och betseltyg. Ändtligen kastade Oden

*) Saemutidar Edda, Kopenh. uppl. Q: 24°» ' följ.

si.5öi <">. A< *t. 01. Tjc. S. L 142. (Berättelsen

om Norna Gest, Öfvor?. af Grundtvig i Hejui'
dal I, ifliö, s. 47;.
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sin herrliga ring Draupner pä bålet, så-

som en gåfva, för sin hädanfarne älskade

son, till Hels underjordiska verld. Vi kiui-

na förmoda, såsom Skalda nästan uttiyc*

ligen berättar det, i anseende till Ulf Ugges
sons qväde, att Balders död —-

. Hfven-

ledes förherrligad genom E valds och Ohlen-
schlägers sånger samt vår Eckerbérg9 här
en gång framställda målning — jemte da

händelser, som der tiildrogo sig, blifvit

föreställda i detta bildverk, så mycket mer,
som deras beskrifning i den prosaiska Ed-
dan följer strax pä Thors kamp med Mid-
gårdsormen eller verldsormen — och just

denna händelse var likaledes framställd

af den Isländska konstnären och sederme-

ra besjungen af hans poetiska landsman.

Vi hafva nämligen fyra afbrutna styc-

ken af merbemaldta poem, som omtala
sjelfva Thors kamp med ormen, samt äf-

venledes med jätten Hymer eller Ymer,
som var med Thordönsguden på samma
farkost, hvarifrån han utkastade den krok,
Iivarmed han drog ormen ur djupet. I ena
versen säges, att den sprittande eller glim*
rande ormen såg starkt på Guden, som satt

i båten, och gjöt en giftström öfver hon-
om ; i ett annat återigen, att Gudens vre-

tla, lågande blick förskräckte drake^ —

-

och i det tredje omförmäles, att Thor slog

hufvudet af ormen så
t

att det sjönk i sjön

eller trycktes mot bränziingarne, eller strand-



fcrädden. *-4 Detta rattar den yngre Eddana
farfattarfi; h vilken eljest tydligen har be»

gagnat Husdråpa, dä han anmärker; "det ar

Sannolikare, attMidgårdsorrnen lefver ännu
''och ligger i hafvet." Det sista instämmer
mera med den äldre Eddas qväde H y m i s*

q v i d a, der det dock säges, att Thora
tunga hammarslag träffade ormens hufvud,
Jivarefter han sjönk i hafvet; och just sam-
ma uttryck brukar den yngre Edda här;
•— har måste alltså inträffat ett misstag,

Dntingen af konstnären eller skalden, må
hända med föresats, för att upphöja Guidens

era. Möjligtvis bör här ock tilläggas ea
€nda bokstaf i qvädöt, som sirax skulle för-

ändra hela meningen och förena det hela

xned Eddas öfriga berättelser, Ändtligen
beskrifver djet fjerde hit hörande fragmentet,

imruledes Thor gaf jätten det väldiga slag

på hufvudet, som (enligt prosaiska Eddan)
Ziade den verkan, att han störtade ofver bord
och vände benen i vädret.

Ännu en tredje hufvudhändelse har
konstnären föreställt och Ulf Uggesson be*

ejungit, nämligen en tvist mellan Gudarna
Hejmdall och Loké samt Gudinnan Skadej

men vi hafva ingen Eddisk berättelse här*

om, hvarken i bunden eller obunden stilj

och det ena här om förmäld ta fragmentet
är så dunkelt och utryckt ur sitt samipan»
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häng, att vi icke tunna göra oss något
tydligt begrepp om innehållet. BLott Skal-

da förtäljer oss, att Hejmdall och Loka
tvistade om Freyas berömda smycke, kal-

ladt Brieingamenj i denna anledning infunno

de sig vid skär och klippor i hafvet, der

de förvandlade sig till sjählar. Ulf Ugges-
son, säger skaldas författare, har en läng
berättelse härom i Husdråpa, men, ty värr!

känna vi nu nästan ingenting af denna, el-

ler andra dertili hörande myther.
Vi lemna denna berömda, men långfc

för detta förstörda Olof På's byggnad, hvars

utmärkta ynnest för bildhuggare-konsten i

de mörka tider, efter mer än ,åtta århun-
dradens förlopp, på ett beundransvärdt sätt

åter uppvaknat hos hans efterkommande i

£5:te led (enligt de på sagoskrifvares och
annalisters berättelser grundade slägtregi»

ster) — nämligen hos yår store Thorvalds»
son, som i synnerhet på detta ställe åt

vida höjd öfver mitt beröm, men hvilken vi

hafva lyckan att ega ibland oss. Långt för

detta hafva Åsarnas sorgetåg, som
prydde Hjardarholtz* gästsal och pä
sin tid beundrades af forntidens tappra äd-

lingar, murknat till» stoftj dock, lefver des»

och den skalds minne, som förevigat det>

och icke blef upphofsmannens höga konstsin-

tae obelönt; ty snart skall Alexanders stolta

triumphtåg, ånyo framtrollade af ett be-

ilägtadc snille, pryda Danmarks Konung**



fcorgj och sjelfva Islands iSfié* slolå de*
fröjdas vid åsynen af deras odödliga ätÉ*

lings herrliga verk och den derigenotrt

åter väckta erinran ooi fölfäders anda
öch dater-

I det följande skolä vi finna flerä ex>

empel på att enskildas boningshus variÉ v

prydda med bildhuggare-arbete, förestäl-

lande verkliga händelser, o. 8. v. — Nti
vill jag också anföra ett, som visar, att eii

sådan byggning varit smyckad med kon-
stiga och sinnrikt uttänkta målningar. Til*

lika bevisat följande berättelse, det någrei

blånd vara förfäder bemödade sig att gif-

Vä originals prof på sina anldg för byg£*
»ingskonsten, rida öfver det den tiden all-*

taänhä bruket, — På förhand må ja£ än*

snarka, att de stora gårdarne hat i Noideti
bestodo i fofdna tider, likasom änöti på
Island och till en del i Norge, äf åtskilliga

byggnader, då serskildtä rum utgjorde ser-

skildta hus. Vi finna sådant på visst sätfc

iiödvändigt, då* vid vanliga byggnadssättet

af träd, slika salar stundom skulle rym*
ma öfver tusende personer. Således va i?

den så kallade HaU eller S k a 1 a*

nämligen den stora salen eller gästrtimthet^

tom oftast en byggning för sig sjelf, ehtU
Xxl den på olika ställen var olika inrättad*

Några voro nämligeri inrättade med eii

spisel eller eldstad i midten* ändra åtfiff

Voro försedda med den sä kallada 1 å fl g*
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elden, då en smal och läng eldstad

sträckte sig längs efter golfvet. Några
hade innaniör de pelare, som understödde

taket, tillslutna alcover, hvilka tjente till

sängställen om nätterna, andra åter igen

ick&, då sofcamrarne voro för sig sjelfva,

o. s. v. Stundom hade man ett hus eller

rum för sig éjelf, hvilket blott tjente till

siåtrum vid ansedda gästers ©mottagande:

det kallades S t o f a (uttalas S t o- f ,v a),

hvaraf vårt Stuga (som vår Svenska
allmoge ännu uttalar stiifwa eller stöfva)
— en annan deremot tjente till sådana gä-

sters natthärberge och kallades S v ef n>

s t o f a (läses S v e v n (eller sömn) s t o E-

va), Nattsttiga. — De ogifta fruntimren

hado sina, egna rum för sig sjelfva, hvar-

med barncancrar och qvinnfolkens hvar-
dagsrum öfver hufvud synas varit förenade:
de kallades Dy ng ja, stundom S k e m-
tn a eller på (Svenska och) Danska Jung-
frubur samt svarade mot Grekernas
Gynasceer. Den isolerade byggning,
vi nu komma att beskrifva, var egentligen
en af do omtalda Nattstugor, må hända,
livad formen angår, en af de prakfullaste,

som man af historiska uppgifter känner,
t)et var nämligen en Norrsk Höfding

Bodulf, gift med en Norrsk Princessa,

i Norges första Christna elltr sista hedna
tidhvaif vid år 1020, som hade uppfört

denna besynnerliga byggning — sannolik*



1

57

i den afsi^t att bnnna liafva äran mottaga

och härbergera hela hofvet, som efter

den tidens bruk ofta reste omkring i lan-

det — på ett ganska eget och utmärkt sätt.

Den Konung, som på hans tid regerade,

var Olof Haral d ss oti, i lifstiden

kallad d e n D i g\ e, eller tjocke, men ef-

ter döden den Helige. Det är af hans
otryckta saga eller lefvernesbeskrifning,

som denna uppgift är hemtad. Deri lör-

täljes nämligen:

Konungen kom om aftonen till Rödulfs
gård med ett sällskap af 120 man: gården
var omgifvetf med en hög inhägnad, för-

sedd med en stor port. Innanföre stodo

många vackra byggningar, små or,h stora;

men en ibland dem utmärkte si^ i synner-

het genom sin höjd och runda form, och 1

Konungen ansåg den ur detta skäl för en

Icyrka, men fick af Husbonden den under-

rättelsen, att det var blott en nybyggd natt-

stuga. Sedan Konungen och hoffolicet blif-

yit väl förplägade i gästsalen, hvilken be-

skrifves såsom stor och väl inrättad, beled- »

sågade man dem till omförmälda byggning.

Den hade, som sagdt är, en rund form
med fyra dörrar, en» på hvar sida. Invän-

digt var ytterst en omgång, eller läktare,

och der innanföre en bredare gång eller

gallerie omkring 20 höga och dfyga pela-

re, som uppburo cqpolen. Midt i denna

rotunda stod en rund förhöjning, lik ett
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gltare, hvartUl uppgången utgjordes af 5t>

$kiljiga rundt omkring gående trappsteg ?

pch der ofvanpå stod en stor thronsäng af

*erdeles konstigt arbete, till största delen,

beslagen med koppar och jern, dels föj>

jgyjdt, dels måladt. De fyra hörnstolpar-

na voro prydda med stora knappar af kop<»

par, graverade och förgyllda, och rundt
omkring gick ett slags jerpgallerverk, som
ppp!>ar treanmade lampetter med ti-lhöran»

de ljus. I denna säng skulle Konungen
$jelf ligga» Mellan pelarna voro rundt-

pmkring innerst i rummet, i ett sla^s nicher

eller aleover, 20 sängställen inrättade för

Jika många hofvets förnämsta personer, I

jnedlersta runda gängen, som gick utom
pelarna, voro utmed väggen inrättade 40
gängar för hoffolk af medelklassen, Så väl

Jiela cupolen, hyilkén hvilade på de om»
tålda 20 pelare, som den lägre delen af

|oftet, hvilket utgjorde mellangallenets tak,

oph hvilket kunde ses genom de öppnin-
gar, som colonnadens mellanrum danade,
*/ar sjradt med målningar på följande sätt;

1. Medlersta oph öfversta cupolen fö?

resta lide,

), Gud 6jelf i en strålande gloria;

fler nedanför©, i gradvis nedgående peri-

feriska kretsar, kedjor af figurer,

2. Guds ängla chorer eller hans hioi?

jnel&ka härar.

3. Aetheriska himmeln.
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4. Sol, måne*och stjernor.

5. Skyar, dunster Och vindar,

6. Luftens åtskilliga foglar.

7. Jorden med dess vexter och örter,

tamt många slags creatur på åtskilliga sätt»

II. Den lägre delen af löftet, som
betäckté omtaldta mellangallérie, föreställ-

dö många slags forntida händelser och yp-
perliga Furstars bedrifter. *)

Sådana byggnader voro väl icke de
vanliga — men likväl är det visst, att da
förnäma, som sagdt är, prydde invändigt

sina ståt- eller gästsalar, dels med bildhug-
garearbete och målningar, dels med sköna
och konstiga tapeter, som i sjeUva heden*
domen ansågos af sådant folk såsom för»

nödenheter. Eljest hade våra förfäder rum
eller byggningar, hvilka vi nu knappt kanna

på samma sätt, nämligen: Badstugor,
hvilka väl icke hafva varit så präktiga,

som Romarnes, i synnerhet då de icke,

såsom dessas, voro offentliga, men häda
det oaktadt visserligen förtjent större upp*
inärksamhet, än dem vederfarits, då vi ej

en gång hafva beskrifning på' en sådan.

Tiden har blott lemnat oss det af den be-

römda Lagmannen och Historie-scribenten

Snorre Sturleson i Rejkholt på Island för

»ära 600 år sedan (tidigt i is:de århun-

dradet) inrättade bad med tillhöranda

*) Jemnf. Mullers Saga.Bibliotb, 2 Del. a. flOÖ*
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vattenledningar, hvaröfv er åtskilliga resande

gifvit beskrivningar. Detta är, såsom en

af dem uttrycker sig, det herrligaste bevis

på Snorres snilla och eltf ädlare monu-
ment af sin upphofsman än hvad de if-

rigaste $f hans beundrare kunde hafva léht

till hans ära. Det ar ypperligen uppFördt

af huggen sten: den största vattenledningen

är 150 alpar lang. *)

Dem, som önska en någorlunda tillfreds*

ställande beskrifning öfver våra förfäders

allmänna byggnadssätt, får jag hänvisa till

Prof. Sterblochs afhandling om de gamla
{Skandinavers boningshus, införd i Månads»
skriften Alhénes 5:dje Band (för år 1814)9

samt för en del till ~de 2:ne der begagnade
afteckningar af det inre utseendet i de Is-

ländska Höfdingar* gästsalar och hvardags-

rum i io:de århundradfet, efter utkast af

v Cönferenoe-rådet Erichsen samt stuckne i

koppar framför Köpenhamnska upplagan a£

Gunnlög Ormstungas saga och sedermera
vid Bonstetens Tyska översättning af Rag-
jnar Lodbroks saga Också finnes der

*) Henriersons Jceland, T. 2., pag. 142, O. f. ifr%

Olsfsens oclr Paulsens ftejse gjennem Island,
t

a D. 3. 113, 260. Mackenzie, Travels in Tceland,
s Edit. 8. 196", 193. Hookers Tour in Icelatid,

£ Ed» T, 1. p. 514. o f. och Sn. SturL lefver-

nesheskt-., framför hans Norrska Hist. (1 DeJ<
XXXI.)

**) Den ena finnes ock vid Gånge Rolfs Saga.

fctpifven af Pxof. Liljegren, Forf. Anm,
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en prospect af eii medelmåttig Isländsk gård,
söm visserligen icke mycket afviker från
det utseende, en dylik egde i forntiden,
efter Olafsseiffi och Paulssons Isländska
Resebeskrifning. Dock äro de nu visserli-

gen i allmänhet a£ sämre ämne, genom den
sa mycket tilltagande brist , på skog och
höga priset på timmer, som från främman-
de länder måste ditföras* '

%
- - •

En annan gren af våra förfäders, eller de
Nordiska länders första byggningskonst, må-
ste föras piycket längre tillbaka i tiden.

Jag menar deras stensättn ingår, altaren el-

ler tempelgrottor och underjordiska graf-
camrar, ni. ta. af samma art, &om allt vitt-

nar om ett ofantligt arbete oeh förråd af

krafter eller ock om mechaniska kunska-
per, hvarom vi nu ej mer hafva något
begrepp, hos deras uppbyggare. Alla äro
de uppförde af rå, men ri 11 större delen
ganska stora stenklumparj dock äro rnu-

rarne i grafcamrarna ofta ifyllda, mel!an
dylika sxörre stenar, med tunna tillhuggna

- granitflisor, så att de så vida likna en mur,
uppförd af tegelsten, hvaruti stora grofva
stenar också äro insatte. Man kan alldeles

förvånar, öfver dylika underjordiska bygg.
nåders varaktighet och byggnadssätt. Man
tallar dem hos oss-i allmänhet Jätte*
Stugor; ett namn, heaitadt från hedniska

Den andra Likaledes vid örvar Odds Saga,
jatgifvtn af densamma. Öfversätt, Anm%



töyibologien, då ^allmogen inbillar sig, att

de blifvit uppförda eller bebodda af jättar,*

eller det gigantiska folkslag, som nian an-

tager hafva varit Nordens äldsta invånare.

-— Jag bar sjélf varit inne i en dylik (vid

Udlejre strax vid Slangerup här på See-

land); den utgjorde en rymlig, men mörk
sal nederst i en stor rund hög; — utan all

fara kan man gå och uppehålla sig derin»

ne, oaktadt byggnaden är åtminstone 1000

år gammal. Ett af de klippstycken, som
låg tvärs öfver rummet och utgjorde dess

tak, anses väga dubbelt så mycket som
brons-statuen på Amalienborg, och det är

bekant, att den blott genom konstigt nia-

chinerie kunde lyftas och flyttas. *) Etft

annat exempel af våra förfäders, på dylika

företag använda, kraft eller konst ser.man
på den bekanta Snoldelövs stenen: det är

nämligen en runsten, funnen i en hög vid

nämnda Iandsby i grannskapet af Lejre,

Danmarks äldsta huivudstad, kallad Syls
(eller gilles-högen), hvilken tillförne utan
tvifvöl varit ett offer- eller gillesställe som-
martiden; nu är stenen flyttad till Runde
torn här i staden, hvarest den finnes upp-

•) En Jättestuga vid Stenatrup, 10 alnar lång,

aln. bred, 2§ alm hög. En annan innanföre af

samma storlek. En gang dem imellan, (Oda
Härad. Antiqu. Arinaj. 2: 271) I Rishögen vid
Stampenborg io aln. l§ng, £§ till 5J aln. bred,

med en ingång, tillförne 9| aln., nu j4| flint

}8ng (dem, 3: 53, 55)

ST* " t



ställd bland andra minnesmärken af samma
lirt. Hvad jag här egentligen vill anmäc-
ta, är den omständighet, att nämnde run-
sten var laggd under en ganska stor klip-

pa, som vid år 1780 blef sprängd till gär-

desgårdsläggning och utgjorde ungefär 70
stenlass, som tjente till att upplägga flera

famnar å serskilda stengärdesgårdar. Dess
tyngd hade gjort, att blott litet deraf låg

ofvan jord. Vid plöjning å den "plats,

der denna klippa hade legat, fanns ett år

derefter i jorden den omtalda runstenen f

Just i djupaste hålan, som den stora sten-

klumpen uppfyllt. Således var klippan hi t-

förd med mennjskohänder och ditlaggd, för

#tt betäcka en sten, hvars inskrift och fi-

gurer (a:ne sammanslingrade dricke»born)

m. rn. äro det enda minnesmärke af detta

$lag, som vi ännu bafva af ett hedniskt

offerställe och presteliga talare från denna

fiflägsna forntid, och som tillika gifver ett

ovedersägligt bevis för runskriftens högg
ålder här i Norden. *)

För att gifva något begrepp om in-

rättningen af våra förfäders offerställen un-

der bar: himmel, anförer jag af Köpen-
hamns Skilderie för 1808 den intressanta

beskrifningen öfver det vid Gunderslöfholm

•J Prof. Thorlacmö' berSHelce om Snoldelövfifca

runstenen i Antiqu. Ännal. 1, B. s. 278, o. f«

femt de ofriga atliandlingarne om densiuniua l

l och 3 fiaudet.



44v MJBKär
i grannskapet af Soro, författad af Prof,

Molbech: "Vi kommo, heter det, öfver en

bäck vid foten af en backe och befunno oss

här midt i en dal på en plats i skogen,

som har ett mycket vildt utseende. Vi

stego uppåt på en temlig höjd och vissto

nu, efter den oss gifna anvisning, att vi vo-

ro på rätta vägen. Ej mycket länge van-

drade vi fram, förräta vi upptäckte det

herrliga, långt öfver tusende år gamla, mo-
nument, ömgifyet af träd, docTc sä, att vid

östliga ändan öppnar sig ett skoglöst fält.

Det består af en atlång stenkrets, 70 s*eg

lång och 10— 12 bred$ stenarne, de flesta

ofvan jord, ett par alnar eller något der-

öfver höga, äro 89 till antalet. Oiiikring

20 steg från ve?tliga ändan reser sig en

gigantisk stenhöjning, bestående af en öf-

verliggare, .hvars öfver6ta spets är omkring
aln. öfver jorden, $å att, ehvad man

gtar fram eller bakom den, kan man ej

se dem, som befinna sig på andra sidan.

Den är ungefär 13 alnar i omkrets *) och
fcvilar på fyra, till en del i jorden ned-

sjunkna, stenar; dess form närmar sig till

en trekant. I midten höjer den sig och

'

*) En altarsffin i granns?* apefc af Slagelfe ar 16"

alnar i omkrets. Raubolws Beskrivning i Ant«
Annal. 2. B. i. H. En annan i Still i n ge socken»
Langes BesKr, derst. s. 77. En d:o 17 aln. s. 73.
Ännu en a. 07- ^a beskritven af Fugelsang
yid Liund för-Lund 20 aln, B. 307. 50 till 40
Bienniskor hunna sta p| den»

1



har, måhända icke af naturen, en lutning

ned mot den, östliga ändan; åtminstone kan
man tro, att den icke ut a ta afsigt fatt den*

ma ställning; ty från jorden kan nian utan

besvär uppstiga på den framstå! framstående

underliggaren och derifrån på tackstenen.

Imellan denna och underlierearen är fram-
ETTO

xnantill på venstra sidan en öppning, så stor,

«tt man utan mycket besvär kan krypa in

i grottan under stenen, hvaruti 2 å 5 sit-

tande personer kunna rymmas. Bakom på.

ett kort afstånd från ofFeraltaret är en
del af stenkretsen derifrån afskild genom
ett mellanrum, utmärkt med 4 större ste-

gar, som på
(

bägge sidor stå på längre

afstånd än de öfriga, hvilka stå intill hvar-

andra. Igenom dessa öppningar är en fot-

stig. Vid bägge ändar af stenkretsen är en

tydlig öppning eller ingång, danad af 2

hörnstenar af utmärkt storlek; men, liksom
denna ingång derigenom. skulle vara till-

sluten, står der i midten en upprest spet-

sig sten, högre än de öfriga. Af dessa

lutar den ena något inåt, den andra, vid

vestliga andan, ligger utefter jorden, för-,

toodligen kullfallen. Hela platsen, som
,

6tenkretsen inhägnar, är liksom brolaggd,

«ned stora, ganska tätt liggande, stenar."

Sjelf har jag dervid gjort dessa anmärk-
taingar: att den omtalade öf verliggarens eller

sltarstenens lutning synes hafva varit i stal*

4s t för vissa ränder, som man finaer på andra,

t



i synnerhet Brittiska, ocli hvllkä väl vov&
bestämda till offerblodets eller drickoffretä

aflopp mot solens uppgång eller må händä
mot den uppgående solen; afdelningen der

bakom synes svara mot den förr omtalda, sout

sedermera egde rum äfven i templen; dert

ena stenen, som förr tillsperrade ingången*
har vid Christna religionens införande blif-

Vit kullkastad, för att visa, det ställets helget

nu mera upphört. Angående bestämmelsett

ined det rum, som altarets tinderliggarei

dana, så väl som om andra af samma art*

aro meningarne mycket delade* då* några
antaga dem hafva tjent till gömställe fö if

den heliga elden -— som visserligen i teixl-*
,

plen gömdes på altaret, 6edan dessa blif*

vit upprättade andra* såsom Påstod

Fugelsaog, att de voro ett slags tempel eller

helgedomar (sanctuarier) för vissa Gudar^
hvars belåten här voro insatta, och hvil-

ken mening han grundar på äldre och nya-
te Indiska tempels inrättning, likasom de*

är visst nog, att våra sednare tempel likna-

nade i inrättning de Indiska af samma slag*

— Dylika rå stentempel, såsom de forn-

nordiska så kallade Dyrhus,*) altaren, graf*

ställen, na. m. skall man visserligen finna

i de Indien omgifvande bergstracter, de*

•) SSlede» kallades de 1 Boniislan i Sverige
Några af dem äro tecknade i Thams GöthiskA

. uionumenter i. H., af hvilket skona verft ÄÖai*

IQiaix otiäkadt få #e fotuättuingett.



samma råa cultns, som Lapparnas, de äldsta

Nordboarnas, nämligen för vissa heliga ste-

nar, hviika äro Gudarnas symboler, o. s v#

verkligen ännu eger rum, ja till och med
i sjelfva Indien bland de lägre folkklas-

serna. — Dock finner man, att några af

våra omtalade stendos (som allmogen kallar

dem) hafva verkligen tjent till grafställen;

men det göra ju också våra kyrkor $ må
hända hafva dessa i sådan händtlse varit

ett slags grafcapeller.

Af de mänga ännu i vart fädernesland
befintliga stensättningar a£ rund f

fyrkantig, oval och flera former hafva någ-
ra således, som omförmäldt är, omgifvi*
offentliga offerställen, försedda dels med
små stencapeller, — hviika vi väl kunds
kalla Pyraeer, eldstäder, hvilket namn
Grekerne gåfvo Persernas stenbyggnader
och torn, hvaruti de. förvarade den heliga

outsläckliga elden — dels de härmed oi*

ta förbundna stenaltaren och slutli-

gen vissa ansedda personers g r a f s t ä U
len. Ofta bestodo dessa af runda högar,
aom nämndt är (hviika Grekerne och fle-

ra gamla folkslag, i synnerhet Brittanniehs,

Tysklands och Rysslands invånare, på sam»

ma sätt hafva uppfört öfver sina döda),

toed grafcamrar, stensättningar, bauta- eller

- fcunnes-stenar o. s. v. Åtskilliga af dess*

stora sensättningar, hviika stundom äro gan-»

»ka vidlyftiga, t, e. med en längd af 200 aln<#

m - t
»
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hafva ock tjent till tingsställen ellör folkets

offentliga församlingsplatser, hvarest allft

publika handlingar förehades, rättegångar

fördes, domar afsades, lagar förkunnades,

o. s. v. Också här lidnas stora runda hö*

gar inom slensättningen, dä Fursten, Höf-
dingen eller Domaren ofta satt eller uppe-

höll sig ofvan på dem, för att desto bättra

kunna ses och höras af folket — ting- och
offerställen voro visserligen i hedendomen
de samma, då gudstjenst och rättegång voro
mycket noga förenade och förvaltade» a£

personer, som på en gång voro Furstar och
ÖfVersteprester, eller Böfdingar och Offer*

prester. — Sjelfva de, sorgliga handlingar,

iivilka vi kalla af rättningar, betrak-

tades af vara förfäder såsom religiösa, näm-
ligen såsom offer till Gudarna 5 vi. kalla

äfvenledes stundom dessa olyckliga rätt-
visans eller statens offer, men
sjelfva handlingen är nu blött' så vida re-

ligiös, som en prest ledsagar syndaren, för

att bereda honom till döden och lemna
hans själ till den Högstes förbarmande. Sä
väl tings- som offerplatsen kallades ve, vi,

<J. ä. helgedom, deraf V e b j ö r g, se-

dan V i b o r g, d. ä, den heliga staden,

o. s. v. -samt tillika det bekanta ordet

viga, d. ä. helga, m. m. Sjelfva mark-
naderna atodo i förening med dessa stora

folksamlingar och de af dem på dylika

ställen feelig hållna stora fester: ogf* cUnn*



Bed fortfor äFven i Christna ticJen på ett

efter omständigheterna! förandradt sätt. Nå-
gon tid efter

,
Christendoinens införande

höilos tingen ännu (i synnerhet i Norge
och pä island) på de gamla offerställena";

Uien naturligtvis hade derstädes all hed-
nisk gudstjenst upphört.

Platser, dem vi bestämdt veta hafva

Varit tingställen, äro än fyrkantiga, än
runda. Ett a£ sista slaget vid Sola i Norge
•— hvarest Höfdiugen Erling Skjalgeson *

som man väi Jkan kalla den sista Hersen,
bodde omkring år 1000 och derefter •

—

beskiifves, enligt dess utseende i i8:de år-

hundradet, på följande sätt; "På ett jemnt
ställe ofvanför Sola-sanden stå. mycket or-

dentligt, i en vidlyftig noggrann cirkel, 24
st. gråstenar uppresta, till höjden lika små
bautastenar; imellan hvar och en af dessa

höga stenar äro hvita runda stenar, af ea
medelmåttig styckekulas storlek, med cer-

deles flit samlade, laggda i en kedjerad, att

fylla cirkelnj och midt uti cirkeln synes ett

fyrkantig, såsom en bordskifva upphggd,
gråsten samt 2:ne stora hvita stenar, att sitta

på. Likaledes ligga ofvanhemäldte slags

hvita stenar åter i 8 räta rader från 8
af de kringstående stora stenarne, hvilka

alla gå i rät rad anda till stenbordet. *)

Arck. 4. ^

*) Beeluifrungea éfver Solas sUnkret3 af B. Thor-

1



Allmogen tallar stallet ännu D o m 8 t e«*

nen; elj^t kallade man en dylik försam-

lingsplats i gamla dagar en Domring,
eller helt enkelt Ring; Franker, Angel-
sachser och Skottar brukade samma be-

nämning. — Några af de äldsta egentliga

gudsdyrkans» eller offerplatserne hafva ock-

så varit runda, för att efterlikna himlens
synbara krets. Sådana voro också Ro-
iiiarnes T e m p 1 a, hvilka äfvenledes voro
biott dylika öppna platser, afdelade efter

väderstrecken, för att beteckna hufvudvin-»

darne, likasom Tingstället (må hända i till-

lika templet) på Sola. Vi hafva förut sett,

att de gamle älskade denna samma runda
form vid byggnader (såsom Rödulfs gäst-

rum) väl också stundom vid tempelbygg-
nader, likasom några af våra äldsta kyrkor*
t. e. några på Bornholm och den vid Rjer-
nede här på Seeland, hafva samma form. *)

Men ti finna också, att de stundom använde
den till sina grafställen, såsom t. e. det

vid H o u g e i Norge af Grefve Vargas
Bedemar beskrifna, hvarest många stenki-

stor, i likhet med strilar (radier), aro satte

lacius, i Antiqu. Annal. i Band. (i Häfte) med
tillhörande t^cfcniiio (Tab. III. flg. i.)

*) Sådana hafva vi äfven funnit i Sverige, t. e.

Solna kyrka strax vid Stockholm, hvarest docfc
den äldsca rundeln, eller rotundan, bli fvit för-

sedd med sednare tillsatser, för att samedelsB
få chor, större iitiymme, o «. v.

x
' Öjversätt, Anm<
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önakring eri medelpunct, hvarifråri de sy*

iias utgå och forinodeligen syfta på ea ser«

deles förvandtskap mellan de personer, hvil-

kss stoft dessa innesluta. *)

Det hetrligaste minnesmärke af dsssa

Cirkelrunda byggnader frän urminnes tider

finner man i England. Redan tillförne liar

jag anmärkt, att detta land, så väl som det

angränsande Skottland, samt till någon del

också de dertill hörande min re öar, så

ock det stora Irland, uppte en del sten-

sättningar, hvilka fullkomlägen likna vårat

nordiska. Vi hafva ock många historiska

skäl att tro, det folk frän Norden ut-

vandrat till Brittiska öarne och der bo-
satt sig i äldsta tider, t. e. Picterne på
Skottlands kust (hvarom jag sferifvit eri

serskild afhandling i Skaridin. Literatur.

Sällsk. Skr.). Det ypperligaste af dylikä

fornbrittiska minnesmärken är det så kal-

lade S t ö n é h e n g e, i-§ Dansk mil från

Salisbtiry och i en tract, som redan i Cze-

$ars tid var bebodd af nordiska folkslag,-

hvilka han kallar B e 1 g as eller Neder-
ländare (Holländare), troligen på griind a£

épråkens likhet: det är också en hvtr b«

kant, huru mycket Dan ; kan (jai äfveri

Skandinaviska språken), Plattyskan eller

Holländskan ännu likna hvarandra. — Tem-
plet låg på en mycket hög och tenil?g£å*

----- i -
" •

" ^ '•VA rf* " - »ä*C>

é
j Äntiq.u. Anual. £ Baud. g, gfj.-



vid, likaledes kretsfcrmig, grundval, omgif-*

ven med en graf- Nu är den mycket öde*

laggd genom tidens åkverkan — måhända
också genom Romarnes eller de första

Christnas förödelse, då bägge ansågo så-

dant som en pligt mot de gamla , Britter-

nas heliga stallen, — Man kan likväl ännu

upptäcka den ädla och symmetriska plan,

' livåréfter byggnaden- blifvit utförd, och

detta var också orsaken , h vårföre architek-

ten I n i g o Jones, som mycket noga

beskrifvit den, ej kunnat föreställa sig an-

nat, än att det hela var ett verk af Ro-
iparne, änskönt K e y s I e r o. fl. hafva be-

visat motsatsen. Enligt allt, hvad vi känna

af tractens historia, kunna vi sluta, att upp-

byggarn© varit nordiska folkslag. De ofant*

liga stenmassor, hvaraf monumentet består,

äro alldeles af den beskaffenhet, att vi nu
icke kunna begripa eller förklara, huruledes*

man varit i stånd atc ditföra och uppresa

dem, i synnerhet då dylika stenar icko

skola finnas närmare derintill, än på ett

afstand af i6 Engelska (eller nära 5 Sven-

ska) mil. En a£ dessa stenar (dock hvar-

ken den största eller den tyngsta) är en-

ligt kännares förslagsberäkning ansedd vä-

ga 50 till 4° tons
5
antager man 55» blifver

den efter Dansk räkning omkring 220 skep»

pund; den s ulle således icke kunna röras

af stallet mei minre än 150 oxars före-

nade kraft. Monumentet är i omkrets of»
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ver 100 fot, men grafven, hvarmed grund-
vallen år omgifven, 100 alnar. I förbigå-

ende får jag anmärka, att här gifvas högar
i norden (ehuru ganska fä), hvilka äro 500
alnar i omkrets. Höjden af invändiga kar-

nissen är nu 24 fot efter medelberäkning.
Byggnadens utseende utvändigt på ett af-

stånd af •§ Engelsk (T\ Svensk) mil sä-

ges vara serdeles majestätisk, präktig och
vördnadsbjudande. Byggnadens yt*ez*sta om-
krets består af 30 stora stenpelare, på nå-
got afstnnd der innanföre är en concentrisk

krets ar 50 minre; der innanföre återigen

12 stora stenpelare i aflang åttkantig form
och andra 12 minre deremot svarande

aldra innerst. Uti den innersta kretsen har
mot öster varit en stor och lång altarstea

af dunkelblå marmor. De architraver, som
omgifvit den yttersta kretsen, äro till stör-

sta delen nedstörtade. Öfver hnfvud synas

de stenmassor, hvaraf byggningen bestätt,

fordom varit jeixinhuggna och glatt slipa-

de med mejseln, så långt de stått ofvan
jord. Närmare beskrifning på detta herr-

liga minnesmärke finnes i Allgem. Welfa
gesch. (af Baumgarten) 16 Th. s. 569 o. f.

med bifogade teckningar *), och det hela

förtjenar visserligen bildade architekters

uppmärksamhet samt torde, som jag hoppa?,

t *) Monumentet är Hkaledes befikrifvet och afteck-

nadt i K e y s) en Antiqui tåtes Sep*
t e a t r i o n» et C e l t i c te, 1720»
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?rigtigt betraktade, bidraga till att frikänn*

j3e gamla Nordboarne från den totala brist

på konstsmak och skicklighet, som mari

hittills af maklig okunnighet varit 6å böjd

att förekasta deni,

Det är, enligt anförda omständigheter,

paturltgt, att den oupplysta allmogen i

tracten berättar och tror, det denna ofant-

liga byggnad blifvit uppförd af andar, troll

leller djeflar. Så förmäler stigen ännu i

Aégypten och Indien om dessa länders ko-

lossala, för oss lika obegripliga, minnes-

piärken, ja, till och med i våra egna län»

fler äro dylika sägner gängse om förfäder-

nas kämpeverk, som kallas jättestugor, troll-

murar o. s. v. Då vi, som sagdt är, icke

kunna förklara sättet, hvarpå dessa blifvit

uppförda, hafva de mer upplysta i Eng-
land fallit på den förmodan, alt dessa sten-

massor måtte vara sammansatta på ett

konstigt sätt af ett slags sandlera eller sten-

falk, men sedau blifvit härdade i luften,

h vilket dock af de flesta alldeles nekas. En
dylik mening har också vunnit bifall Jios

en eller annan författare här i Danmark,
påledes säger t. ex. Pastor Paludan i sin be-

skrifning öfver jättestugan (44&ln. i omkrets)

I Röddjngehögen på Möen *): "Det för-

ijenar anmärkas, att stenväggarne på alla

fyra sidor af detta aflånga rum voro då sasi

T) Antiqu. Aonal. a Band. eidé 252.

l
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ty nu äro de förstörda — så jemna, lod-

räta, täta och glatta, som en med kalk

öfverdragen vägg nu för tiden. Då det

vi<J gräfredskapens bruk icke kunde undgå
att få åtskilliga stötar, erfor man af det,

som afföll, att grafbyggmästaren hade mel-
lan de stora steuarne, som utgjorde bygg-
nadens sidor, noga uppfyllt mellanrummen
med andra på hvarannan laggda eller å kant

insatta fyllningsstenar samt belaggt dem,
der de voro oiemna, med flisor och be-

täckt bvarje ojemnbet så nätt och väl, som
man, till och med nu, skulle kunna vänta

det. Då detta ordentliga arbete, efter un-
dersökningen, blef befunnet hafva skett, ic*

ke med lera ock kalk, utan blott genom gul

mergelsand, kan det med skäl antagas, att

hedniska tidens byggmästare hafva förstått

en konst, som nu ar förlorad, nämligen

att bearbeta ett sand- eller sten-kitt af

samma utseende, hårdhet och styrka, som
sjelfva stenen, hvilket jag vid ett annat

tillfälle skall bevisa af den stora Svan<je-

stenen på klinten, af bautastenarne vid Norr-

ska huset i Marienburgs trädgård o. fl. d.,

hvilka synbarligen derai äro sammansatte,

och hvarigepom gåtan fullkomligen upp-

löses, huru dessa kämpar, hvilka ej voro

det mer än vi, hafva kunnat uppföra

så stora stenkolosser utan mechaniska ap-

parater. Sannolikt har också sanden på

Möen varit der till mer bxukbar, än på



andra ställen, ty den består allestädes af ^
till \ finaste kalkmergel, som, blandad med
cn bindande, kari hända blott salt, vätskö,

förmodligen kan gifva en sandsten, såsom
j

denna skorpa i grafven verkligen äy." Sä
långt Kr Faludan

r

Denna hans förniodan är verkligen

lnycket märkvärdig; men ännu kunna vi

tvifla på dess rigtighet (ty de lofvade be-

visen hafva icke sedan, sä långt jag känner,

leommit i ljuset), utan så vida af denna be-
|

rättelse kan inhemtaa, det våra förfäder I

liafva förstått att förfärdiga ett fast kitt så- i

som surrogat för kalk och måhända för-*'

träffligare än denna i allmänhet är, för att v
derrned

.

uppfylla och jemna ytan af sina i

väggar och stensattningar , hvaraf många
[

således i förriga tider måtte haft ett myc- '

|

iet vackrare utseende äp de nu för tiden

höfva och stå rm i samma förhållande
till sitt förriga skick, som murade bygg*
cadsruiner foin medeltiden till de ur-

sprungliga riddarealotten.

Några af vår gamla literatur och
instoria mycket förtjenta författare hafv^
i nyare^ tider påstått, att våra förfäder icke

f

hade något golf i sina rum, annat än blot-
jorden. Detta är ett uppenbart misstag

och alldeles origtigt. Stenbloch säger, att

gölfvet ur detta skäl beströddes med halm;
pien detta skedde till en del af samma or-

fgfe, som vi bruka golfsand, nämligen att
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golfvet skulle bättre hållas rent, dels ocksä

i stället för gblfraaltor, såsom mjukare att

gå och stå uppå, samt att förekomma kyla

från golfvet, som ofta var belagdt med flata,

släta stenflisor. En hvar känner de rikare

och mer förfinade Sydländningarnes mar-
mor- och mosajkgolf; dessa bestodo dock
blott af sten. Våra förfäders stengolf haf-

va stundom, äfven i de aldra äldsta tider,

varit konstiga nog. Detta ser man a£

beskrifnipgen öfyer Rödings jättestuga *),

der det heter: "golfvet bestod af ett lager

flata, dels svartbrnnda, dela med en kritskor-

pa öfverdragna flintstenar, laggda i ren gul

eand, men så sammankittade, att det under

.
brytningen sammanhängde i stora, vida

stycken." — Dylika korlstiga golfläggnin*

gar finnas ännu på flera ställen i norden
och hafva troligen utgjort gölf i byggningar,

ehuru deras murar (eller öfriga åbyggnad)

längesedan blifvit förstörda. Således fann

Schöning i Verdalen i Norge åtskilliga run-

da brolaggda platser, några af 60 till 70
alnars diameter, utan

,
tvifvel från heden-

domen, hvarest stenarne voro sä tätt och

väl sammanfogade, att de utgjorde likasom

ett helt stycke och näppeligen kunde bry»

tas ifrån hvarandra. En af dessa, som man
förstörde, för att begagna stenen, innehöll i

ett enda lager erj sådan mängd, att stene»

i *} AnF. ställe sid. 235»
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I

gjorde 200 lass *)• AE en annan daning,

men lika stor varaktighet, är ett stengolf

på öppen mark vid Kirkebaj på Island, som
dock sannolikt är från Christna tiden. Det
beskrifves sålunda af Landtmätaren Ask-

lund i en officiel berättelse af d. 15 Oct.

1817. "6 till 800 steg östan för kyrkan fin-

nes midt i flygsanden en Jemn plan, 16

alnar lång i öster och vester, :*4 al°ar

bred i söder och norr, som är danad a£

hårda, långa, femsidiga, prismatiska klipp»

»tycken af % alns tvärlinie och 2 å 5 al-

nars längd. Dessa stenar äro satta rätt i

jorden med deras längd, så att de passa

ganska nätt tillsammans, och, förbundne

med ett nu förstenadt ämne, utgöra de ett

mycket godt stengolf, hvilket troligen va-

rit i den äldsta kyrkan, ehuru inga vidare

spår till byggnader ses på förrbemälda

ställe."

Häraf och af mycket annat, som vore

för vidlöftigt att här anföra, är det klart, att

våra förfäders insigter och färdigheter i

*) Denna underrättelse är utdragen ur Schönings
ännu otryckta reseanmärkningar i Nor^e.

Forf. Anm.
_ Ur samma källa äro både teckning och be-
skrifning deröfver i Nordiska Forn-
1 e m n i n g a^r, 4 Häft. N:o XXV och XXVI,
bemtade, ehuru Utgifvaren deraf haft andra
andra åsigter$ åtminstone synes det lika beskaf-
fade, af Utg. sjelf besedda, XXVII, aldrig haft
väggar. Jemf. anf. arbete XLIX, L, LVIL

öfversätt. Anm%
1
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fryggningsfconsten samt dertill horande kun*
skaper och arbeten ingalunda varit sä rin»

ga, som vi i allmänhet föreställa oss. Ännu
£nna vi lemningar aE deras byggnader;
hvilkas bestämmelse och inrättning vi icke

kunna förklara, t, e. den konstiga, under*
jordiska, vid Hemsö på Gottland, Göther-

uas äldsta säte i Skandinaviska norden,
hvilken beskrefs år 1768 (då den af skatt*

gräfvare blef upptäckt) af stallets prest,

Doct. Åkerman, i en offtciel berättelse och
(i öfversättning) införd i Antiquariske Anna-
ler, 2 Bandet *). Den består nämligen af

5:ne murar, hvar sida ungefär 6 alnar lång,

cch de 2:ne på sidorna 1% aln breda. X

hvarje sidomur ^ro 2:ne liksom skörtens-

pipor inmurade, omgifna med en stark

mur, invändigt ihåliga, kalkade och släta,

uppmurade af kalk och sten. Ehuru alla

dessa,. så väl som murens öfversta yta, låno

ej minre än 5 alnar djupt under jorden,

sä voro dock pipornas mynningar eller öpp-
ningar omgifna med fyra runda gråstenar,

en på hyar sida, och mynningen af de 3
betäcktes med hvar sin stora kalksten, 5
pin. lång, 2 aln. bred och \ aln tjock. —
Den fjerde pipan var deremot betäckt på
samma sätt med en ännu större marmor-
sten, slipad på ena sidan, och deruti inhugg-

na åtskilliga hieroglyphiska figurer, till utse-

*) Meddelad af Stats-Rådet Thorlaeius.



endet lika hjul, valkäutar, kedjor och liljor

— men, ty värr, hafva vi ingen teckning

af dem. *) Alla ,
dessa stora täckstenar

fiviia icke omedelbart på piporna , utan på
de 4 stora gråstenarne, som omgifva dem,
så att de synas lemna en hemlig utdtwst-

ningsväg för det underliggande. Sidpmu»
rarne, som beskydda piporna, äro tjockare

än tvärmuren vid ändan» Huru hög mu-
ren, eller huru djupa piporna äro, har icka

blifvit undersökt; det berättas blott, att

skattgräfvarne stuckit en jernstör in i dem,
utan att dermed kunna räcka botten; dock
syntes jernstörens ända vittna om någofc

sumpigt. Omtalda pipmynningars diameter

är icke uppgifven; man ser blott, att de äro

inmurade, och man kan sluta till, att de äro

omkring en aln i tvärlinie. På den sidan, sota

saknade mur, funnos 2:ne dylika, dock min-
re, murade, isolerade pipor, af något öf-

ver ett quarters diameter: hvarderas öfver»

sta mynning betäcktes med en tunn sand-

sten, ungefär i tum tjock. Deras mynnin-
gar lågo blott £ aln under jordytan och
bibehöllos der.före efter upptäckten öppna.

•) En flat sten mot vestra ändan af en stenkista

i ett, efter alja anledningar hedniskt, begraf-
ningsställfii iAspatricki Cumberland, en
Engelsk province, hvilken vira förfäder i gam-
la dagar hafva eröfrat eller bebott, finne*
tecknad med dylika hieroglypher : den är af-

ritad i Arcbftologia B i i t a n n i c at
Tom» iq.

i



De måste åtminstone varit 5 alnar höga 9

ty man uppgräfde jord omkring dem till 5
alnars djup, då man träffade på omförmal-
da sidomurar — men på dessa <2;ne pipor
synes man icke heller hafva funnit botten,

Midt inom den fyrkant, som de förenade

znurarne och de 2 isolerade piporna danade*

midt under det ställe, der en gammal solvi-

sare länge hade stått, fanns en stor sandsten,

en aln tjock, en aln bred och 1% aln lång*

Skattgräfvarne hade stött på denna sten

och blottat honom, i akt och mening att

komma än längre ned, men förgäfves, då
de ej förmådde lyfta elier röra den ur stäl-

let. Då allmogen vid en sednare gräfning

undersökte stället, var stenen på 2 alnars

djup betäckt med lös jord och kullerste-

nar, hvardera aP en fullkomlig mansbörda,
Jivilka skattgräfvarne väl upptagit, men åter

inedvältrat. Vid undersökningen befanns
deremot den omtalade stora sandstenen hvi-

la på en stark och solid mur — (af hvad
form, rund eller fyrkantig, omförmäles icke)

— , bestående af stora kalkstenar, samman-
fogade med kalk och sand. Denna mur
var så hårdt sammanpressad, att kalken var

lika fast, om icke fastare, än stenenj vid

några kalkstycken såg man liksom en sam-
juanvuxen skorpa af träd, förvandlad till

sten (kanske af hår, hvarmed man fordom
blandade kalken, för att göra den fastare).

1
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Ingen har ännu kunnat finna afsigtei?

ined en sådan byggnads uppförande, hvars

beskaffenhet och inrättning icke heller blif-

vit tillräckligen undersökt. Den i midten
liggande förhöjningen synes tillkännagifvai

ett hedniskt altare,, och man kunde derföré

alla på den tankan, att hela inrättningeli

tillhörde den hedniska cultus* A andråt

sidan synes det fullkoniHgen lika rimligt

att antaga, det piporna tjent till pennin*
*gars eller dyrbarheters förvarande* må hän-
da i synnerhet sådana, som tillhörde helge-

domen, eller som ökulle försäkras för öf-

verfall genom ställets helighet* Möjligtvis

har det hela utgjort en stor och rik höf-

dings begrafningsplats. Märkelig blifver

således den i Olof Tryggvasons saga an-

förda beskrifning på den Svenska Konung
Freys stora grafhög, hvara voro tre öpp-
ningar, hvarigenom man ^en lång tid ned-;

öste penningar i högen, nämligen genomt
den första guldpenningar, genom den andrä

silfverpenningar, genom den tredje koppar-
penningar. Samma slags berättelse har mari

i nyare tider om tempel och grafställen £

Indien* hvarest man förvarade heliga eller

offentliga skatter på samma sätt. 1 Neapel
har man den tradition, att, när ett tempel
blifyit utomordentligt rikt, nedbrytes detj

men alla dess skatter nedgrafvas i åtskilliga

hvalf under jorden. **j Af det anförda

*) Asiatic Reseirches, fl Vol. 2. (5 Edit.) jf. Qit*

1
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skulle man nästan tro, att man fordom for-

hållit sig på samma sätt på Gottland — med
minre de första Christne skulle, sedan da
röfvat helgedomen, betäckt den med jord,

till att förekomma all förargelse, och sedan
inneslutit stället inom kyrkogårdens inhäg-
nad. Man vill förmoda, att Svenska rege-

ringen någon gång låter noggrannare un-

dersöka och beskrifva detta märkliga mo-
nument, hvarigenom dess rätta bestämmel-
se förde kunna upptäckas*

Också gifvas ännu flera underjordiska

byggnader här i Norden, hvilkas bestäm-

melse eller fordna bruk man icke känner*
t. e. uthuggna stenhålor (grottor) i Norge
och på Ibland; åtskilliga stencamrar i ett

berg vid Idstedti Schleswig, af en mans
höjd, 2 famnar långa och en famn breda,

med en bänk nedantill, till säte rundt om-
kring, o,, s. v. *).

Till öfverjordiska t>yggna<3er, nvaraf

man ännu har lemningar, men hvilkas bruk
och bestämmelse man ännu: ej känner, höra

också de så kallade Duns i 'Skottland

(borgar på Shetland och OrkenÖarne), hvilka

äro rundt stenbyggnader, som tillskrifvas de

gamla Pieter eller de i Skottland invandrade

Nordboar och likna verkligen till en del

de i Danmark befintliga lemningar efter

dylika anläggningar samt till en del de

Antiqu. Annal. 3: 13* *• *39»

1



64

äldsta runda kyrkor här i norden. Dessa
Skottska bygsjningar äro runda, uppförda
af sten utan kalk, men pa ett så last sätt,

att de kunnat stå hela århundraden, ja

årtusenden. Dö hafva til formen, så vide

man ännu kan skönja, liknat de stora Skott-

ska glashyddorna samt likaledes de bygg-
riingar af jord och sten, som bönderne på
Island (visserligen af formen) kalla B o r-

gar. Dun Ägglesay, eljest af All-

mogen kalladt Druidhuset, har, så

mycket som ännu qvarstår, 50 fots dia-

meter; murarne äro 12 fot tjocka, dörren

4 fot bred. Yttre sidan af muren var jemn
och tät, utan tecken till fénster. Midt £

muren vär en évängtrappa af sten, som
gick rundt omkring. En herre i grannska-

pet hade, för vid pass 40 år sédan, låtit

öedrifva ett 10 till 10 fot högt stycke af

inuren, för att få stenar till sitt hus. Så
försvinna hedniska tidens klippfasta bygg-
»ingår från jorden.

På sydostliga ändan af Skottlands-öar*

iha ligger en sådan byggning vid ett ställe,

som ännu (i Norska dialekten) kallas C o-

uin gsburg, eller Konungsborg. Inner-

sta kretsen har en diameter af 20 fot.

Mur och trappa voro inrättade på samma
sätt. För kort tid sedan qvarstod ännu
nedersta delen af byggningen, till en höjd

af 45 fot. Invändigt finnas der 3 radér

fyrkantiga j-håligheter eller grottor, *<>m

9



äela muren i 5 olika afdelningar. Mellan
hvarje sådan ihålighet är 1 eller 2 stenars

tjocklek. Hela höjden är indelad i vånin-
gar eller gallerier, mot fem fot hög;a.

Hvartdera af dem går inne uti inuren

rundtomkrmg byggningen, utom der da
afbrytas af trappan. Våningarne äro åt-

skilda genom tunna breda stenar, hvilka

dana lika många golf eller tak. *) Anna
en mycket märkvärdig lemnjng af dessa

byggnader ligger i Sutherlandshire. Den
är nära 50 yards (något öfver 77 Sv, aln.)

i omkrets och 27 fot i invändig tvärlinie.

Inre muren är alldeles perpendicular. Uti
den äro 5 serskilda rader rum, genom en
omgående trappa af råa flata stenar, för-

bundna. Rummen upplysas genom öppnin-»

gar, som äro vända inét den runda gårds»

platsen. Murarne, ehuru utan kalk eller

murbruk, hafva blifvit ordentligen uppför-

da pä det sätt, som murarena i England
kalla courseänd gage. Murverket
ansågs vara af en sådan varaktighet, att

man mycket länge har sagt, det dess bygg-
mästare Dornadilla har lefvat 235 år

före Christi födelse, ehuruväl denna sä-

gens rigtighet knappt kan bevisasj **) alla

Arck. < 5.

*) Anderson, Account oF ancient monuments and
foriitications in the Highlands of Scotland, i

Arcbceologia Britannica, Tom. 5.

**) Ridell, on tbe ancie.nt mode of fortificatio*

»a Spotland. Area. Brit, T, X, 3792»

1



dessa byggnader synas rara uppförde af tof «

ja stenar (dry stone). Tusentals dylika

ruiner skola finnas i Caitness, Vest- och
och Nord öaine,* men på Skottland ej sö-

der om Inverness. Detta blir oss derige-

nom märkvärdigt, att det är historiskt sä?

kert, att just dessa omtalade tracter i ur-

gamla tider bebotts eller en" fräts af Nor-
diska folkslag, i synnerhet Norrmän och
Qan6kar. Några torn hafva omkring sig

lägre tillstötande byggnader, Andersson
förmodar (och är ätt troligt nog), att nå^-

gra af dem hafva varit ett slags tempel,

eller brukade vid vissa Druidernas eller de

hedna presternas religions-förrättningar, nia-

giska bländverk, orakel, o. £. v. — Andra
hafva visserligen tjent till ett slags befäst-

ningar. De på Shetländska öarne skola

befinnas vara af mycket olika inrättning*

då några hafva varit beqvärtia boningar
(alla voro väl icke runda)j andra synas

varit vakttorn, förrådshus eller fängelser; *}

de äldsta Sachsiskt* Danska torn likna dem i

byggnadssätt, blott med den skilnad, att

talk cLmiti som oftast är använd* Man
liar eljtost torn af dylikt byggnadssätt, dels

runda, dels fyrkantiga, hvarest uti några

det inre runda rum* hvilket i de öfri-

ga visar sig som en gårdsplats, är täckt

*) Edmonstone D^scr. of the Shetland Islanda*

Edxnb. 1(509. Vol. I. s. Jfr. Gazétcer of

Scotland, Edit. -)öo(5. Inirod, XXXYI.

I



iiiéd murade hvalf; vi veta icke, o m eiler

h ur uledes de andra hafva varit täckta,

ehuru det väl är sannolikast att antaga

detta. ;7^:iX'r :

J^'--^^- •

Några andra serdeles märklig* fornlerri-

ningar i Skottland* i b vilkas uppförande*

det ej ar sannolikt, att våra förfäder haft

de, i synnerhet då den. största af dem ligger

strax vid D i n g m a 1 1, ett fornnordiskt

tingställo eller församlingsplats j såsom
Tingvall pä Island och i Sverige, T i n

V o 1 d i Norge
, Tynwal d på öri Man;

ö. Si v., äro de ?å kallade g I as er ad o

skansar (vitrified forts), hvilkä finnas pä
flera ställen der i landet, som oftast pä
bergspetsan De SiÖ cärpiigen murar ellejr

vallar* uppförde af stenar, hviika .ögoosken-

ligen hafva uthärdat en betydlig hetta, ö£*

verdragna rried ett jordliui, $nm liknar glas»

De finnas i synnerhet nordan for' A » g y 1 1 s-

h i re, dock åi ven ( G a 1 1 o^v 8 y. ' Nå-
gra,, t. e. den vid C o 1 v e n d, äro af oval

iorm, och idvändSgt rinnas stora hopat
tundaktiga stenar af ett gåsäggs storlek 9

förmodligen alt klunga eller kasta pä deri

angripande fienden. En af de märkvärdi-
gaste är att se på spetsen af C r a i g • p h a-

t r i c, .gu betydlig brant kiipphog i grann-

skapet Bf Invérness. Högens spets är jema
och har blifvit Qjngifvén af eu parallelo-

grainFormi? vall. Dess län«d är &o värds

(124 Sv. alnar) och bredden 5-0* yards (46
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alnar) inom vallarna. Stenarne äro alla

starkt förbundna med hvazandra genom ett

slags förglasatlt ämne, som liknar lava el-
ra o 9

9

lev slagg ur en masugn eller smedja, o;h
sjelfva stenarne synas äfreft pa vi^sa stäl-

len vara pä A itt sätt glasaktiga. Omkring
denna (föga vall ser man också lemningar

af err annan, dock icke 8å betydliga. Dea
största bland dem, som jag af någon be-

skrivning känner, ar den i Finhaven, också

af oval form, 500 yards £462 alnar) lång

och 200 yards (508 alnar) bred. Murarna
äro glaserade utvändigt och invändigt, ic-

ke inuti. Stenarne äro invändigt regel-

messigt laggrla. Besk rifvåren nekar alldeles,

att de äro af vnlcani^kt ursprung. *)

Många olika meningar gifvas om des»

sa minnesmärkens upprinnelse, nämligen:

i) att de äro uppkomna genom naturliga

vulcaner (hvilket dock är minst sannolikt);

ö) att de äro konstens verk, med afseende

pa att försvåra vallens öfver^tigande utifrån*

Denna är den mest sannolika
5 3) att gla-

suren uppkommit genom skansarnas intag-

ning eller rättare deras ödeläggning genom
eld. Det är åtminstone visst, att deras upp-
komst måste sökas i den aflägsnaste forn-

•) Account of some Antiquitie* in Fariarthire, i

Tran-actions of lie Society of Antiquaries o£
Scotland. Vol. 2. Part. å. Edinb. iftil}. p. 20
sq. Jfr. Anderssons och Riclclls anf. Af*b. och
Gazeteer of Scotland, 1. c. XXXIV. samt un*
der namnen Craigh fhatrick och Knock-Fallario.



tid, heläst ej blott historien, utan afven folk-

sägen, i Skottland ej nämner något om de-

ras upprinnelse, utom att en enda af dem
säges vara uppförd af Fingal, O^sians be-

römde fader.

Dessa sä kallade* glas slott, bvilka
man eljest blott kunde tro sig finna i Öster*

ländska berättelsar om Feer och dylika af*

Ventyr — synas verkligen förklara något,
Som annars ar oförklarligt i våra garnla

,

luythLska berätreher. Våra kampavisor om*
tala stolt Brynhild of Glas-
b j e r g e t

1 (amma berg /eller l>org, 'som '

i Tyskan kallas G låsen bur p), — hvil*

ket säkerligen varit en sådan befästning,

som de Skottska. 1 Eddas mythiska hjel-

'tedikter besjungas Biynhildas borg såsom
belägen på ett berg, omgifven af lågor

eller Ock af en besynnerlig glans. Troli-

gen är detta och mera af denna art, i dy-

lika berättelser, blott en poetisk omskrif-
ning af ett sådant utvändigt glasera dt sloft,

hvars murar, när de upplystes af solen el-

ler månens stialar, liknade ett brinnan-

de bal.

Tiden erinrar mig att sluta denna re*

dan vidlyftiga afdelning om våra förfäders

byggning^konst och de minnesmärken der-

af, som tiden lemnat oss. Härtill borde
än vidare fogas underrättelse om åtskilliga

stenen ttningar af annan inrättning och ut-

ryckning, än omtörmälda bauta*stenar



(eller iBténobélisfcér)* som ymnigt förekom?

jna i Sköldand, ?:fvenså i Norge5 de sist$

t, e. af 10 aln. höjfl; en i Yorkshire i Eng-

land (hvarest man^a Nordboar bafya bo-

satt sig) pja 20 fot o. s. v. — men detta

skulle^ blifva allt för vidlyftigt för den till

dessa när^araode föreläsningar uppgjorda

;
planan. Med ett par ord vill jag dock
omnämna de märkliga Ruc k estenar-
ii, e eller kolossala klippmassor, som bestå

ef en eller /lera underliggare och en . öfver*

liggars- , ir il en är satt i en sådan jenftri*

\igt, stt den vid en sådan stöt eller en
gagta tryckning kan röras i visB a rigtningar,

plan att nedfalla eller förändra sin ställning,

när tryckningsvei kan upph ört; De finnas

visserligen i synnerhet i länder, der man
vet, att den så kallad* Druidiska religionen

har herrskat, nämligen i Stor- Britunnieit

och Frankrike. Dock finnas de i det he-

ja mest i England, aerdeles i Cornwall.

Ett och annat af delta slags monnmenter
|inne$ ock i Norge och Sverige — men in-

genstädes här i Nordin så yriinigt och väl

bibehållet, som på Bornholm, hvarest 5*ne

äro anmärkta, och beskrifna af Biskop
Munter, *) En af de egentliga rnckeste-

narne af granit är ej minre än 12' lång,

6M bred, V iö" i höjd eller tjocklek, a£

g20 cubikiots innehall eller 115 5kep« .

?) Anliqu. Annal. 3: su* följ.
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punds vigt. Denna massa bvilar på en
fast klippa, hvilken synes vara tillhuggen

på det sätt, att ruckestenen blott hvilar pä
2:ne upphöjda puncter, i hvilkas diagonal-

linie den utan stor svårighet kan röras a£

en man 2:ne tum upp och ned. En annan
af 27 skeppunds vigt röres till 4-tums höjd,

och en tredje på 21 skeppund till 5 tum.

De dana tillsammans en nästan likbent tri-

angel. Alla hafva de fvänne hvilopuncter,

men de flesta Engelftka och Franska blöte

en;
%d >ck gifvas äfven bland dem några

märkliga med tväone hvilopuncter. *)

Dessa montimenters bestämmelse är en af

forntidens hemligheter — men till en

del är det visst, att vissa stenar ansågos

af hedningarna för vissa gudomligheters

sinnebilder, och bevisades dem således

ett slags dyrkan — och dels vet man, att

dé gamle, efter vissa företagna ceremonier,

utbådo sig och väntade (judarnas svar på
sina frågor eller böner, åtminstone med
vissa tecken, hvilka stundom föreställdes

allmogen såsom miraculösa. Det är klart,

att i dessa oupplysta tider ruckestenar-

nes rörelse eller ^vibration lätteligen kun-

de, anses for att vara något gudomligt

pch således tjente till orakel. Den störrö

) T. e. En i En^ aii a i Derbyshire, 13 fot l?ng«

Se Roofces furthers Account of some drux^i-

eal remains etc Arch. Briu. T. VII. p. 170» 8^
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eller minre vibrationen, eller också uteblif*

' irandet af densamma, kunde vara tecken till

Gudarnas gunst eller ögungtj 'men, att sjelf-

va rörelsen helt och hållet berodde af pre-

eternas godtfmnandp, är lätt att inge. På
sarrirna sätt kunde också svar, enkelt ) a

eller nej, gifvas på spörsmål, som för

Gudarna framställdes. ' Ja, må hända, att

också ljudet, sttdens sammanstötning mot
tinderliggarne, hvilket på några ställen är

liårdt och doft samt höres pa långt afstånd,

brukades att modifiera oracien. *) Denna sä

af Munter väl utvecklade mening bekräftas
• *

af de namn, som allmogen i Cornwall eller
,

Wales gifver dessa stenar, nämligen L ech
Lavar, eller den talande stene n.**)

Förråder än detta förhållande mycken
vidskepelse, så har dock detsamma i lika grad

till en del egt rum vid de mest förfinade

folkslags -religi sa cultus, såsom Grekernas,
Romarnes, ja till och med vid de kathol»

ska Christnas, Imellertid måste vi beun»
ära de gamla, så kallade barbariska, Euro-
péers mechaniska konst till uppförande af

dessa minnesmärken och flere andra af dy-
lik art. Således har Pownall beskiifvit en
ofvantill fyrkantig, nedantill något afrundad
klippa, upprest på en mycket minreaf hal£«*

pyramidalisk form, på en obetydlig hvilo-

JVliinter 1. c 8. 29.

?*) lioofc* on the Bnmbdm rocks inf Yprk§bire
?

$.rch. Brit. T. VUI. 2x0.
8<J. ;

f
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punct, hvarå den ännu är fast, oaktadt

den är 21 fot 5 tum på en sida och väger
ej minre än 500 tons eller 3100 skep»

pund. *)

Sådana minnesmärken — ruiner af

tempel, af torn och fästningsverk samt
underjordiska stenbyggnader — kdu vår

nord ännu framvisa från aflägpnaste heden-
tima; **) men försvunna äro de tempel
och slott, der prester och Furstar forestodo

gudstjensten och dömde folket. Man blott

påstår ännu (och man kan antaga det för

historiskt bevisadt), att gamla Upsala kyrka
har ännu till an del samira murar, 8om
fordom Utgjorde gudahusets eller afgirda*

templets: man skådar rock icke det min-
sta spär efter d^t puld, hvarmed det, en*

ligt Adams af Brehmen berättelse; varit

betäckt, eller den gnidkeja (^vldene eller

förgylda I iit?), som skall hafva omgifvit
dess tak. Skulle den teckning deröfver,

som synes å en gammal målning i St. Bri-

gittas C8pell i Rom, vara någorlunda rig-

tig, har det varit en präktig byggnad, till

och med i jensnföreUe n ed våra dagars

stil — men vi våga knappt räkna på måU
*) Archaaol. Brit. #t 54.
**) Om dem i synnerhet B. T h o r 1 a c i u 8 i

Ath. om d e gamlas Stemartningar
i Skand. Lit. Sällsfc. Skrifter, jG°9* många oli-

fca afh. i An tiqn. Annaler samt Sjöborg»
Nomenclatur för ; Nordiska Fornlenuungaft
Stopkh. lQifr^-a
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ningens äkthet. *) Att verket hav .varit

stort, kunna vi ingalunda tvifla pä, då man
an£ag detta tempel för det. förnämsta i he-

la norden och Svenska Kontingarne för

gudarnas eller de pä sitt sätt förgudade

lijeltars omedelbara efterföljare. Från hela

Sverige och från mänga andra länder ström-

made köpmän och pilgrimer fill Upsalas

årliga marknad och den dermed förenade

stora offerhögtid, hvarigenom stora rike-

domar tillflöto templet.

Spåren af Danmarks äldsta Konunga-
borg i Lethra eller Lejre, här på Seeland

vid Isefjärden, arq nu alldeles försvunna,

med undantag af den närvarande byens och
närliggande Grefskapets namn. Man ser

blott åtskilliga mycket stora stensättnjn-

gar, hvilka utvisa dom- och offerplatserna,

samt 'vett stort antal högar (t. e. Harald
Hildetans) öfver hela nejden, hvaraf dock
flågra, genom menniskohänder, äro ödelagg-

da. Slottets stora rykte i forntiden ses bäst

af ett ställe
f
i det af Thortelin utgifna

gamla Angelsachsiska qvädet om S k ö 1 d*

un g a r n e; jag antager nämligen, det A. S.

Heort blott är en öfversättning af Hleidra,

Hledra (Lethra), då bägge orden betyda

det samma, nämligen; eldstad, **) det

*) Svenska praktverket: Svecia antiqua et hodi-
erna, Tab. 63. <

•

**) Af Isländska ordet H 1 6 d, H 1 e d o r. Detfa
ar väl blott en gissnings men det är visst, att
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vill saga folkets förnämsta eldställe, näm-
ligen såsom heligt offerställe. Skalden
sjunger om den Danska Konung Hrodgar,
Skölds efterkommande, sålunda:

^ * ' f

Han kom på tanken.

Hallen att lata

Högt uppresa

Hurtigt och kraftigt;

Männen det verket

Väl utförde,

Och de derinne
5 1 Afdélde det hela

För unga och gamla,

Som Gud honom beskärde;

Folket utvändfgh
Meä allmogen Ijtiran.

é

Vida ja cr hörde
• Öet verk berömmas

Bi<-nd m^nga folk,

Som uppä
j ofden bo.

Hon tim blef först

D-n lyckan beskärd.

En hufvudboig
Högt att re*a.

Ty, fullt färdig.

Hallen blef

Störst af alla,

Noa.net Eldstad (Arne)
skpMen beMunoer en Dansk konungs residence^
hvilket p& sin tid var mycket beröxwdt.
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Ädlingen gaf, '

Han, hvars ord
o

Atlyddes vida.

v Gillen han höll,

Gnid utdelte;

Salen genljöd

Af lagets glädje.

Bukliga hornet
Bar sin ädla

Vätska fram,

Läppen att fukta.

Af denna, säkerligen urgamla, heskrif-

ning synes det, som Sköldungarnas Konun-
gaborg varit rund och bestående af åtskil-

liga kratsar, hvaraf det innersta rummet
varit bestämdt för Konungen och hans hof-

folk, det närmast omgifvande galleriet för

egentliga folket eller friborua man, ytter-

sta kretsen deremot för allmogen, d. ä. fri-

gifna och tjenare. Jag har tillförne visat, att

den Norske RöduSfs besynnerliga runda
hyggning, bestämd till hofvets natthärber-

ge, var inrättad på samma sätt, och hela

byggnadsarten synes vara en uppenbar efter»

likning af domringarne eller o f-

ferferetsarne, hvilka ofta hade dessa

trenne samma afdelningar, nämligen den
innersta för Höfdingen (eller öfverste pre»

Sten) och domrarne, den medlersta för fol-

ket eller fria män, den yttersta för allmo-

gen. Få samma sätt afdeiade presterad, eller



hedendomens theologer, hela verlden f då
de satte Gudarnas säten i dess medelpunct
(eller det öfversta af himlahvalfvel); —
tnenniskornas så väl, som gudarnas gunst-

lingars boningar deromkring och dé för-

kastade jättarnas egentliga vistelseorter ald-

ra ytterst. På dylikt sätt föregiva Chine»
öerne,att deras rike i forntiden varit afdeladt.

Konungen och hofvet bebodde niedelpun-

cten af riket, folket eller åkérbrukarne den
närmaste kret.«en, jägare och herdar, det

hela omgifvande, vilda skogar, o. s. v.

Många villja väl påstå, att hedniska
förfäders byggnader ej varit al någon be-

tydenhet, emedan vi ej hafva några ansen-

liga Iemningar deraf — men denna slutsats

eger ingen grund. Möjligt är, att några af

våra äldsta kyrkor, t. e. de runda Born-
holmska, blott äro, likasom Upsala och åt-

skilliga Engelska, ombyggda eller förvand-

lade hedniska tempel, i synnerhet då vi

icke bestämdt veta, att Danska Konungarna
hafva så allmänt ödelaggt hedna tempel och
bildverk, som Norska Konungarne Olof
Tryggvason och Olof Haraldsson, hvilka

allestädes i landet låto uppbränna de egent-

liga gudahusen, nedbryta och förstöra sten-

idoler och offerställen under bar himmel.
Dessa fanatiska Furstar rasade med eld, svärd

och förföljelse mot gamla religionens an-

hängare, ungefär fiäsom några Romerska
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Kejsare mot de första Christna eller Spani«

orerne mot de olyckliga Amei icanei na.

Betydande mäns .slott och borgar voro

på dessa oroliga och krigiska tider i sytt*

nerhet utsatta för fotétöriog och ödelägg-

ning. Dock Unnas ännu urgamla slott i Eng-

land och Skottland, som till en del blifvit

uppförde af vara Sachsiskt Dauska förfäderj

— och dr-n Rysska Fursten, Varegen eller

Skandinaven* Ruriks slott vid -Ladoga,-

byggdt via ar 862, stod, utan att vara syn.

nerligen förfallét, år 1774. ^ et ^ar 4 tora

eller rundelar och är uppmuradt af kuller-

sten. Nämnde år var Hof-Radet Saburow
deraf égare och ville icke låta nedrifva en
så Vördad -ålderdomslämning. Man kan följ-

aktligen hoppas, att den ännu står, och
vånta att deröfver få se noggrann beskrif»

ning och teckningar, *)

Vi kunna knappast förklara o^s, hurii

eljest de största städers semt de fastaste och
präktigaste slotts lemningar försvinna från

jorden; Vi viil ja blott betrakta några exem.
pel hos oss sjelfva: för fem åi h undiäderi
tillbaka var Roskild Danmarks huv udstad
och hofveis resideiice, sträckte sig ända
iied till sjön och räknade öfvrr 50 kyrkor
samt många präktiga byggningar: des?a äro
»u, med undantag af blott domkyrkan, nästan

*) Scherer, älteste Jahrbucher der Russ. Ge*
ichichte, 1774* 4* 50.



79

fil la försvunna; åkrar och marker upptaga
fordna gators och gränders plats, och efter

hand hafva de 29 kyrkorna blifvit nedrifna

eller nedlaggda. Den förträffliga hamnen är

tiu obrukbar, utom for små jagter; hoff

presterskap, lärdom, handel, allt har dragit

sig till Köpenhamn, och Roskild är blott

en obetydlig småstad. Pä samma sätt har
det gätt med våra slott. Tycho Brahes
präktiga Uranienborg var för 200 år sedan

verldens beundran; nu kan man knappt upp-
täcka vidden åf dess grundval. För något
öfver 150 är sedan var Kallundborgs slott,

hvilket ofta hade varit ett af våra Konun-
gars mest omtyckta vistelseorter, en stor,

stark och herrlig byggning, berömd i rikets

historia — hvilket blifvit så alldeles i grund
förstörde, och skulle jag knappt velat tro

det, om jag ej sjelf sett det, att af detta

berömda slotts ruiner icke finnes sten på
sten: der det stod, ser man blott, en grön
backe, som nu är en inhägnad äng. I byen
finnes väl också en gata, söm kallas Val»
len, och der bortom G r a f v e n; men na
ser man icke minsta spår hvarken till vall

eller graf. Huru kunna vi då undra öfver,

att icke längre finna betydliga lemningar
af Le jr^e eller .andra den fyedna tidens slott,

som för ett eller två tusen Sr sedan blefvo

toedrifna eller ödelaggda? Vår berömda lands-

man, Prof. Steffens, har nyligen anmärkt,



att jordmonens egna beskaffenhet i Danmark
är serdeles o£iinstig mot dylika fornlem-

ningars bibehållande, med följande ords

"Seeland är i det hela ett flackt^ land, har
dock har och der backar samt höjder,

utan berg eller betydliga floder. I ett så-

dant land antager allt fort och, likasom ge-

nom en plötslig förändring, närvarande ti-

dens prägel. Forntida lemningar försvinna,

och betydliga ruiner äro sällsynta- Maa
uppgräfver endast ur de talrika högarna
mödosamligen ett förflutet tidhvarfc qvarlä-

tenskaper." *)

Jag har således talat temligen vidlyf-

tigt öm våra hedniska förfäders byggnader
och byggnadssätt — i synnerhet i den af«

sigt, att våra architekter måtte finna denna
del a* fornkunskapen värd deras uppmärk-
samhet och vid tillfälle undersöka de dem
förekommande ruiner af detta slag; möjligt-

vis kunna de också lättare än jag och an-

dra boklärde upptäcka bestämmelsen med
några de konstigare, t. e. Hemsö-monu-
aientet på Gottlandj ty ofta kunna konst

*) Uber Sägen und Märchen au« Danemarfc,
von StefFens, i D:r Biischings wöchentlicbev
Nacbricliten fiir Freunde der Geschichte, KunsC
und Gelahrtbeit des Mittelalters, 4 Band.
*• i85- va] detta verk som Prof. G r ä t e r &
dylika tidskrifter Bra g ur (i 7 octavband),
samt Idunna und Hermode, 1 flera

qVartband, fortjena ej blott fornforakareas, utan
stfvea konstnärens u^pnärksamheu-
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bcfi vetenskap således rficka hvarandra han*
den till fornsakernas upplysning. Nu vill ja

vi kasta en blick på de hedniska nordhoarnes
öfriga konster samt dertiil hörande handt-
verksfärdigheter, kunskaper, samt deras lef-

nadssätt och seder; men, somsagdt är, för-

orsakar dessa föreläsningars plan, att detta

mi sker mycket kort, och jag förbehåller

mig att ett annat år, om det är möjligt,

gifva en utförligare öfversigt öfver hela

nordiska archceologien, som jag anser nöd-
vändigt 8kola uppställas, om konsten
skali kunna sysselsatta sig med var forn*

tid pa ett rigugt, passande och frugt*

bärande sätt.

Vi- hafva betraktat da gamlas byggnin*

gar och till en del sett, huru de bafva

smyckat sina tempel och boningar invän-

digt. Det skedde, som vi sett, i synnerhet;

på 5 sätt, eller i) med målerier, 2) med
plastik eller sculptur, eller 5) med väfda

eller utsydda tapetserier* Vi vill ja omtala

alla tre slagen och tillika anmärka det öf-

riga bruk, förfäderne kunna hafva gjort a£

dessa och dermed be^lägtade konster.

1) Angående Målningen hafva
dess rå hegynnelsegrunder varit bekanta i

borden, så ' väl som på de flesta andra stal*

len. Tacitus berättar om de gamla Ger*
znanerna, att de mycket sorgfälligt öfvef«

Arfiks



drogo rissa delar af sina byggningar med
en så ren och' glänsande jordart,' att da

liknade målning och färgdrag. *) Det kan

väl hända, att oljemålning, denna vigtiga

gren af konsten, gom var Greker och Ro-
mare obekant, har redan i dessa mörka tid-

hvaif varit känd -ho§ Tyskar och nordboar,

ehuru troligen på ett mycket ofullkomligt

satt. Det är nrimlig^n af Lessing, Raspe,

r ischer **) o. fl. bevisadt, att oljemålning är

en urgammal Tysk uppfinning; och att man
liar en mycket noggrann och tydlig anvis»

ning dertill at Munken Tuiilo eller Theo-
•ohilus från St. Gallen, som lefde i tionde

århundradet, i en på latin författad skrift

om mälarekonfiten (de omni scientia artis

pingendi), också kallad: de artibus, utgif-

ven i London af Raspe, lyöi- ***) Denna
-

*) Qvjetlam toca ailigéfttiui illinunt terra Ita pii-
ra et spiendente, ut picturam ac lineamenta co*
lorum imitetur. Tac. Germ. c. 16".

**)
t
Sjg hans Gescb. des deiitschen Handels etc.,

i Th. (llannov'. 1785) s. 79, o f. Jfr. Hammar-
skölds Utkast till de bildande konsternas histo-
ria, Stocfch. 1817. s. 1.53.

***) Bakefter h

a

ifs Critical Essay on oilpainting*
provins that the ait of painting in oil was
Juiown hefore the pretended discovery of John
and Hubert van Éyc.k, to whicb are addad The-
ophiltis de attibus and a"tewiew of Farinators
Lumen animce. Lönd. 178 1 - Jffc I-»*s*ing, Von dem
AUer der Oelmabiercy aus deai Th. 1'resbyter.
E(raunich\r. 1774. År 1780 upptäckte man ock
pa slottet Karjatein en ol jmålnin» aF Thomas
4iö Mtuina frJU i$:åö arbundradtt, och deö

/
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skrifts 18 Cap, lätet att tiJIsga en b ris färg

till portar, dörrar och panelverk af linolja
(

med mönja och zinoher; det 25:dje dere-

mot handlar om olj- och gummi färger

till finare eller verkliga målningar med
alla slags culörer. Eljest hade nian till»

fckrifvit Nederländska målaren Joh. van
Eyck i i4:de århundradet uppfinningen a£

att måla med oljefärger. Att målare-kon*
sten öfver

;
hufvud är mycket gammal i

Tyskland, synes bland annat af den befcan*

ta H e 1 d e n b'u c h, hyflxiiti omtalas 2:né
utmärkta målarescholor i Köln och Ma-
stricht, likasom

7

också Antverperi .rhycket

tidigt idkade en vidsträckt handel med mål-
ningar, hvilka till och nied fördes till Ryss-

land och Grekland; Hammarsköld pastar

(s. 354), att den nyare Europeiska malare-

feonsten är danad genom sig sjelf och icke'

efter den Byzantinska eller NygiekUkaL
konstsmaken;

Viilja vi än vidare följa historien om
oljmåliiingens första upprinnelse, kunde
liända, att denna bör sökas i våra nordiska

länder, ehuru visserligen i sitt råaste skicka

Det har nämligen varit från urminnes ti-

der brukligt pä Island, att uppblanda rödai

inländska fäi;gaiter (i synnerhet af B o 1 u s)

forvaras nu p§ Kejserliga galleriet i Wien. Sé*
dan har man funnit åtskilliga flera ollmalniri-

gar af samma art och högre ålder. Se Hö36$$)

AUertb. der Deutscb.ea^ane Ausg. 8.^72/



med Un sjökalftran, som icke har någon
vedervärdig lukt och kan i finhet jemnföras

med vegetabilisk olja 3 häraf lagas en färg,

som brukas att dermed öfverstryfca hus och
i synnerhet träverk, och Naturforskaren

Mohr gifvor den det vittnesbörd, att den
betäckte mycket väl och gaf ett snyggt ut-

seende. Säkerligen är detta färgblandnings-

sätt fördt till Island från Norge, som ock-

så är rikt på fiske, och, då Danmarks fi-

skerier synas, åtminstone under vissa peri-

oder, varit större än nu för tiden, är det

sannolikt, att man här vetat begagna fisk-

oljan på samma, sati, hvilket härifrän möj-
ligtvis blifvit bekant hos Tysklands och
Hollands kustboar; men, då man på fasta

landet i södra Europa saknade fiskolja, sä

påfann man att bruka lin- och bomolja,
som man hade i öfverflöd. Ehvad denna
gissningar rigtig eller icke, så är det lik-

väl visst, att man här i norden har känt
förr omtalda råa slags oljmålning ähda^frän
äldsta tider, och att så väl denna som den
finare konsten har sednar© utbredt sig från
våra grannskap, Tyskland med Holland, till,

det öfriga Europa.
De» andra äldsta slags målning, som

vi finna omtalad, är den på s.köldarna,
hvaraf de adeliga sköldemärken eller sä

kallade vapen hafva uppkommit. Redan
Tacitaa beräitar. om Germanerna, att do
Himäikle sina sköldar genom att måla döm
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fined hjevla färgör. *) Da ma c- i äldrta lider

alldeles icke, eller mycket sällan, brukade-
uniformer och de pansarklädde Siri dsmännen
voro alla hvarandra lika, fann man på att

måla sköldarne, för att pl sådant sätt göra
sig och andra igenkännelig för hvarannanj
stundom äfvenledes hjelmen, som vi när-

mare skola få se äi det följande. Nästan
alla gamla folkslag af någon bildning pryd-
de sina sköldar med ' målad t eller upphöjdt
bildverk, och dessa försök hafva troligtvis

innehållit fröet till all sann konstnärsut*

bildning, så långt omständigheter och ti»

dens tänkesätt devtill bidropo. Hercules'

sköld var ett af -xle äldsta konstverk bland
Grekerna, och Hesiodus författade ett vid-

lyftigt skaldestycke öfver de derpå ai bildade

figurer. Romarne följds häruti Grekemas
föredömen. Äfven Inderne hafva"från ttr-

ruinnes tid haft sköldar med historiska el-

ler mythologiska föreställningar. SåvälaE
den Latinsk- Danska historiskrifvaren Saxo,

som af några brutna stycken af ojigineia

fornnordiska sånger och af Mänska sagor,

se vi, att förhållandet här i norden har

.varit detsamma. Jag vill anföra några prof,'

och, för att. hafVa dem alla samlade på ett

ställe, ej göra afseende på,-oiu de- voro må- '

lade eller prydda med graverad-e eller upp-
höjda bilder, i synnerhet då här egentli-

*) Germania, c,



gen omtalas hyrningarnas invändiga pry3?
»åder, 6ch riert il 1 tjente i gillen och gla»

da fredii-a lag de gyllne, målade eller

Jbildprydda sk^ldafi som upphängdes i sym-
lnetri^k ordning pä väggarna och företräd» *

de sälcdes yava speglars och taflors ställe.

Saxo berättar, au Hamlet, en Dansk Prins

i en myokt-t aflägseri forntid, också förevi-

gad genotu Shakerpeares berömda sorge-

spel, hade låtit mala serdeles konstigt på
sin sköld ,alla de märkliga gärningar, hvar*

igenom hans ungdom utmärkte sig. Den
yar, 6$ggr' författaren, utarbetad af en myc-
ket skicklig konstnär, som efterbildade

föremålen genom former, och handlingarna

genom föremålens konstiga afmålning.

Pandljngarne voro, enligt Saxos beskrif-

ping, så många, atf man kan antaga, det

Jmålnipgarne varit i "miniatur. Dt r före-

ställdes många slugs händelser och föremål,
som kunna *es - hos sjejfya Saxo, af hvilken

vi.hafva flora Oansla öfversättningar. Här
föreställdes nämligen scener i skogen, en
sandtract, slott, o. s. v

?
kamp och dråp,

seglat-», bröllop begraFning, brand, m» m.
£n Skottsk Drottning skall under sömnen
ffåfitagit honom skölden och derefter lä tit

skriftligen uppteckna hans bedrifter (eller

$nå hända rättare författa t ett qvijde der.

öfver, hviiket sedan blef afskrifvet *), för

*) Saxo Hi&t. Dan. L. IV. p. 56. "In scuto,
quod sib^ parare iusser,at . - • Jigurarum ad?
uiiibraiione coroplexus."



filt; skölden, $äg^r han, Rltille tunna bevisa

skriften och skriften skölden. På ett an-

rat ställe hos samma histqriograph be-

skrifver hjehen H fl d e ge r n sin kon-
stigt graverade och likväl med många far-

gor målade Svens. a sköld, hvarå föreställ-

des de af honom övervunna Furstar och
kämpar samt hans ötriga, krigsbedrifler och
hieltedater. I midten hade han låtit satta

sin sons portrait eller bild. *) I den äldre

Eddas sånger förekomma berättelser om
krigare, s.arn hade låtit utskära eller af-

måla. sina hieltedater på sins sköldar. **V
Den berömde Danske Konung Ragnar

Liodbrok gaf sin skald eller holpoer Brago
den Gamle en sköld', brarpå hjeltarne Sör-

les och Hamuers fall, beskrifvet i den al-

dre Eddas historiska sånger, var förestäjdt?

Detta bevittnar skalden sjelf i ett icke obe-

tydligt fragment af hans sång till Ragnars
ära, hvilket linnes i Skalda, elJer den yngre
Eddas 2:dra del. Skalden besjunger deruli,

huruledes Konung Jörmunrek midt ibland

sin talrika I i fvak t blef öfvei fajlen a f blod-

hämnarne Sörle och Hamder, hvilka, blott

2, företogo ett dylikt vågstycke. De höggQ
händer och fötter af tyrannen, hvars dra-

banter icke uied vapen förmådde skada.

*) Saxo : '.

'

''Ad caput - r- jr

. * . .1 cceiaminé conslat."

*0 Edda Antiqu* II. v- 79.
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Iijeltarne» hvarföre de slutligen stenade

dem till döds. Efter beskrifningen af den-

na sccne tillager skalden: N
v

Dessa hjelt.ars fall jag skadar,

På sköldens fagra hvalf,

Med andra sagor i mängd: — "

Mig Ragnar den har gif vit. *)

Öfver hufvud synes de gamla nordbo,

arnes prakt och konst mest visat sig a de-

ras sköldar.
t

Frank is ka Drottningen Brune-
cbilda (iller Brynhilda) lät göra 2:ne stora

sköldar af rent guld, besatta med ädlaste-

nar, och sände dem såsom föräring till en

Konung i Spanien. **) Likaså gaf Hå b a fel

Jarl Skalden Einar Skålaglaoi en sköld, be-

slagen med massiva guldplatar och prydd
ined adla stenar, samt bildliga (vare sig gra-»

Verade, emailerade eller målade) föreställ-

ningar af gamla berömda händelser. Man
ser elfésf af berättelsen om denna sköld,

ött egarne funno sig mycket smickrade
deraf, att andra beajöngo de historier, som
a dylika sköldar föreställdes, om de än
tillhörde den länge sedan försvunna fornti.

den, dä deras egen ära också pä visst sätt 1

deri^enom utbreddes.***) Också finna vi, att

Öylika präktiga och kostbara sköldar blott

brukades till stat, t. e. vid bröllopp. För 5

*) Snorra Edda med Skalda* Stockh. upp], 2. lAjj
**) Gregor. Turonens. Mist. Franc. IX. Q.

"

Eigla, Hava. 1809. p, 698—701.

1



Sr sedan erhöll en bonde i Sverige, då
lian fiskade i ed ström, en sådan kostbar

fångst pä. sin krok, i det han uppdrog en

rund guidplåt af en tallriks storlek, be»

*att med ädla stenar och prydd med före-

ställningar af åtskilliga rofdjur. Hallen-

berg och Sjöborg hafva gifvit olika förkla-

ringar öfver detta dyrbara smycke; men jag

för min del är, till dess jag kan draga ett

annat resultat af en noggr nnare teckning

eller beskrifning, som jag icke sel t, af den
tanke, att det kan vara den öfversta eller

medlersta delen af en sådan praktsköld,

som den nyssnämnda *) Det är benyn- •

nerligt, att sköldar af -så -konstigt arbete

n*,ed så mån-gfalldiga sammanträngda och *

sammansatta historiska föreställningar mest
omtalas hos oss under hedendnmen. Mot
och efter christendomens införande synes

man mer hafva brukat enkla figurer; efter

Frankers och andra Tyskars då brukliga sat t.

Således förde den f ir omtalade Olof På
en röd sköld med ett gyldne lejon, 'Bolie

Bolleson o.cksä en röd sköld ,med eh gyl-

dene riddare. Olof den Heliges sköld var

*) Isländska qvirnfolken bruka ännu till prydnad
fitoTa äkta-iörgvlda silverplåtar Bf kgnitigt
arbete, som hallas S U ö 1 d a r. NaturligtvU

w hafva dessa åldrig varit bestämda till försvar,

utan till prydnad. Arons brösts ii nid är val

]ånj»t äldre, men ocs t i 1 1 rac I< ' i 15 en bekant: 'me-
deltidens kntholaka prester buro tiil en del

dylika praktskoldar*

•
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Ji vit med elt gyldne crucifix. Också läfc

han gernä måla ,ett hvitt eller rödt kors

pä sina krigares sköldar och hjälmar,

dels för att- göra dem mera igenkänneli-

ga för
4

hvarandra, och dels af vidskep-

lig tro på detta teckens 6egergifvande

kraft. I Vilkina Sagan och andra dyli-

ka, som under medeltiden äro öfver-

satte fran Tyska och Spanska på Isländska,

förekomma vidlyftiga berättelser om rid*

darnes måogfalldiga, lysande och konstiga

sköldar sanrit 'sköldemärken; men dessa

tillkomma icke egentligen vår nord* och
der före forbrgar jag drm helt och hållet,

Andtligen far jag anmärka, att det väl var

blotf; anförare, adelsmän och beljanta hjel»

tar, som förde de förut omtalade, med bild-

verk prydda, sköldar, andra hade dem väl

ofta enfärgade, såsom .förgyllda -eller må-
lade, samt äfvenledes ofta helt enkla af

jern, koppar eller trä (mest öfverdragna

med läder eller beslagna med metaller,

o. b. v.). r
1

' -

Templen .pryddes stundom invändigt
med målningar. Således såg man ända in-

till våra dagar tre gudabilder målade ,pä

väggen i gamla Upsala kyrka, kvilka för-

ut tillhört det af Blot-Sven uppbyggda hed-

na gudahus. De ansågos föreställa Oden,
Thor och Frigga. Sist förflutna århun»
'^rådets förakt för nordiska .fornsaker vai*
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orsak till, att denna märkliga målning blef

ptetruken eller öfvermålad. -

Att -de gamla nordboar också stundom
pryd t sina boningsrum med historiska
mål n i n £ a r, hafva vi Bru* sett. af Röd-
ulfs konstiga byggnad. I det följande skola

vi få se, att deras utskurna eiier uthuggna
bildverk stundom tillika voro målade, och
att höfdingörne låto i bilder framställa fei-

na stora bedrifter, för att dermed pryda sina

boningsrum. Sannolikt har detta stuudotti .

skett blott genom må lai ekonsten. Visstår

d*t, att Carl den Store lät i sitt palais i

A«hen afthålä de v'igti^a te händelser i sin

l^fnad, likasom han ock lat 'pryda hela den

af honom uppbyggda kyrkan i Ingolsheim

med mångfaildiga historiemålningar: detta

rörer väl blott den Tyska konst- histoi ienj

men vi hafva skäl att tro, det den tidens

Danskar, som i klädselns och vapnens prakt

täflade med samtidiga Tyskar, också hafva

prydt sina byggningar någorlunda på sam-

nia sätt.

Spår till Portratt - teckn in g •

finna vi också hos Idands hedniska i *i v a

re. En ung-karl, vid namn T j öjr f v e, af-

tecknade sin älskarinna Astrid, tillika med
en honom förhatlig medähkare, på en

dörr. Dessa bilder behandlade han myn-

tet olika, da han hvar dag kysste hennes,

men spottade på hans portrait. Rivalen

xnärkte denna förargliga symboliska behaneU

t



1 Ing dch afskrapade hela målningen. Konst-

»aren. hvilken således stördes i gitt egna

nöje, fann på ett ^nnat råd och utskar bäg-

ge personerna på skaftet till en dolk eller

Icnif, som han alltid bar på sig, och nu
fcunde rivalen icke längre hindra hans upp-

tågen Irnellertid förorsakade detta till

slut en blodig fejd mellan bagge älskarne,

som kostade åtskilliga menniskors lif. *)

Af det anförda sågo vi, att Hildegern hada
låtit måla sin sons portrait i midten på sin

sköld, och är det troligt, att dylika eljest

hafva förekommit vid åtskilliga de gamlas
bildliga framställningar.

För öfrigt brukade de också förgyll-
ning och målning, för att pryda siqa

skepp och fartyg, hvarom mera i det föl-

jande; .
i

2) Bild hn g g a i* e a r b 8 t e, eller

visserligen rättare en gren af samma konst,

s c u 1 p t u r eller utskärning, ser-
deles it r ä, har, 6asom vi redan förut

sett, mycket bidragit att pryda betydande mäns
hus invändigt, såsom dä Balders lik färd, Thors
lamp med Midgårdsormen och flere mytho-
logiska händelser föreställdes i gästsalen på
Hjardarholt i upphöjdt arbete, hvars före-

mal jag, så vidt möjligt är, förut be6krif-

vit. Det är också visst, att forntidens nor-
diska höfdingar på samma sätt låtit fram*

*) Ur Landnima Saga.



* ställa 6ina egna bedrifter. Sa t, e. Thor»
kel Hauk, som väl var en mägtig och be-

römd man, men hade tillika mycket yppigt:

han lefde på Island kort efter år 1000
och hada på pånelvcrket och listor i sitt

ram lä tit i träd utskära sina föregifna be-

drifter på sina utländska resor och sjöiär-

der, ftämligen: j) Thorkel dräper en röf-

vare, som öfverfaller honom i en vild

skogstract$ 2) han slåss mot 2:ne vikinga-

skepp i Östersjön och öfverviuner dem;

3) han dräper en centaur, eller ett dylikt

fabelaktigt djur, i Finnland eller Ryssland,,

och 4) likaledes — en .flygande drake.

Att Olof Pås stora märkvärdiga basre-

liefer hafva, ehuru de egentligen voro ut-

skurna, också varit målade, synes kunna slu-

tas af ett ännu befintligt, fragment af qvädes

H u 9 d r å p a, hvaruti den Freys galt, som
bland andra figurer förekommer, säges

hafva gyldene borst. Denna omständighet
passar alldeles med mythen, enligt hvilken
denna galt är den guldstrålande solens sin-

nebild. På samma sätt synas ock visserli-

gen de öfriga här i upphöjdt arbete fram-
ställda, talrika foremål varit öfverdragna
med åtskilliga färger. Knappt kan man
eljest thnka sig annat vid övervägandet
af några, ofta bemäldta qvädes, frag-

nienter, t. e. när de skildra den spräckliga
elier glänsande ormen. Detta blir så myc-
ket rimligare att antaga, §om vi vela, att

1
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V e n J 6 r n a, ett Slavonsfct eller sa talladÉ

Slaviskt folk, som var den tiden Danmarks
grannar och beherrskade en stor del af

Östersjökusten af Tyskand (förut intagen

af Göthiskt- Germaniska folkstammar) —-

hade målade bildverk af samtna art, hvar-

med 1 de prydde sina tempeh Ea samtidig

författare beskrifver på följande sätt dein*

som funnos i det förnämsta af de fyra hed-

niika templen i Stettin; "Hufvudtsmplet var

iippby-dt med förunderlig prakt och konst'

samt va~r, sä väl invändigt som utvändigt,

piyddt med sculptur, utstående från väg.

£arna, nämligen bilder af merini&'kor, fyr-

i ;:ade djur och foglar, h vilkas utseende

ooh 1 art voro så naturligt uttryckta, atC

inan snart skulle' .tro* det de leide och an-

dades. Det besynnerligaste var dock, att fär-

gen på de utvändigt befintliga bilder icke

had,é förlorat sig eller bortsköljts genom
snö eller regn, fa vilket målarens omsorgs-
fulla konstskicklighet hade vetat föiGkom-
ina." *) Saxo beskrifver hufvudtemplet • i

An-cona pä ön Riigen, hvilket, ehurti upp*
fördt af trä, likväl var pryädt med mycken
konst och utskuret arbete, som med nog-
grannhet föreställde åtskilliga föremål samt
var öfve^strukiet med färger. .

**) Vi kunna
således ined skäl antaga, att vår^a. landsmäns

*) Sifridi vita S. Otionis apud Ludewig. Scrip^dr

ller. fiamberg* T. I. ,p. 6<ju.

**>) Hi*t. D*a. Lib. XIII.

^ '
*

' • A



konstalster af detta slag, sa via?) de voro a£

samma art och tjente till .äggarnas invän-

diga prydnader i tempel eller boningar,

hafva utgjort en förening af plastik och
målarekonst, såsom vi ock finna Jjela me-
deltiden igenom, och än längre fr iim egt

rum vid katholska altartaflor och de i kyr-
korna anbrsgta målade basreliefer. Dessa i

äro så gamla hos oss, som Christe&domens
införande. Men äfven tle första Chri*tna

Tyskar hafva prydt sina boningar med upp-
höjdt bildhuggarearbete; t. e. det af Carl

den Store uppbyggda palats i Ingolsheim,
Iivarest sä väl mythiska och historiska

hjeltars, som hans egna krig och bedrifter,

oiver allt föreställdes på detta sätt. ' *)

Hvad för öfrigt sättet att öfvermåia basre-

liefer och bilder angår, så är det bekant,

att det egt rum vid. de äldsta Indiska, och
Aegyp tiska, ja till en del äfven vid Gre-

kiska arbeten — och således synes det hos
fllla folkslag hafva föregått den högre och
ädlare konstsmaken, som satte för plastik

och målning deras egna rigtiga gränsor..

Vi återvända till de egentligen Skan-
dinaviska nordboar. Arngrim Jonsson, som
bodde på Island i i6:de århundradet, bevitt-

nar, att han derstädes kan nämna åtskilliga

byggningar, hvilkaa tak och pamelverk vo-

ro betäckta med utskuret arbete,, som för$-

*) Ermold Nigeli. Carmen de Bspt. Hor, Jxéi*
£>an JLan^eb. 1. 409.



ställde forntida historiska händelser. *) Ock-,

sä intygar han sis; hafva sett byggningar
af den bekanta Thjord fl r as d a (som
1 fdo i 9:de århundradet och ansågs för

stor byggmästare och träsnidare), hvjlka

ännu stodo och eftrr mer än 600 års för-

lopp vittnade om hans konst och skick-

lighet. Hvad mera är: den lärde Jon
Olofsson från Grunnavik, som lefds i iö:de

århundradet, säger nä-tan detsamma; hvar-

vid man hör blott anmärka, att denna lef-

de 200 år sednare (alltså 800 är efter

Thord Hrasdas tid), Hans egna ord äro

löljande: **) "några åminnelser finnas ännu
efter Thord Hrseda, besynnerligen de säng-

stugor, han säges byggt på åtskilliga ställen

i Nordlandet, och tycker man sig än i

dessa tider känna hans hyfvelspår på bjeh

tärna: det är grundt och- bredt. Arbetet

är öfver måttan starkt och fast. Träet är

ek eller något dylikt träslag. Han säges

hafva gjort sängstugan på Liaskogum i Da«
la syssel, hvarest sängstocken är väl uthug-
gen. Derom förmäles, att han uthuggit sia

bild till häst, som, om jag rätt minnes,
står i sängstugan på Rafnagil i Öfjärden"
(hvilken byggnad sägnen tillegnar honom. f)
Härmed instämmer en Syssela.an Jon Espo-
Iins berättelse till Antiquariska Comoussionen

*") Crymogeea, L*. I. c. 6. ibid. p. t 19,
**) Antiqu. Annal. II.

t) Holums upplaga (in 4:^0) 8. Qo*

1

1



(N:d 67) af 3. ig Maj 1818, hrahiti haa
(ett hälft århundrade sednare än Jon Olofs-

st>n) säger, att der ännu gifves åtskilligt

träarbete uti mycket gamla hus i Skaga*
fjärds syssel, hvilkét man säger vara gjorde

af Thord HrcBda, såsom flera stycken ge-

nomskuret eller utskuret panelverk, samt.ett
slags fristående pelare af en egen art (som
jag strax skall närmare omnämna); också
gifvas der andra stora trätaflor ined utsku*

rat blomsterverk af mycket hög ålder.

Skulle den Urgamla folksägen förtjena

trovärdighet, att, på garden Hof i Kjose
syssel på#

Island, ännu -finnas 2:ne trätafloi?

Ihed upphöjdt arbete, h vilka fordom varic

infattade i det dervarande hedniska tem-

pel (hvars grundval man ännu uppvisar)^

så skulle det tjena till prof på detta slags

våra förfäders konstfärdighet. Jag har sjelf

sett dessa taflor för ungefär 10 år sedan,

(samt flera gånger tillförne) och derorrv

antecknat följande: "I den utvändiga brad»

beklädningen på en bondstuga i Hof ära

2;ne trätaflor utan ramar infattade, en på
livar sida om dörren. På hvardera finnes

en basrelief afbildadt ett djur; det;

ena en hjort eller l*6hn, det andra, oxyi jag ej

misstager mig, en elg. Arbetet är nätt,

**ien träet öfver allt genomborradt, likasom

genom styng af inseeter. Der pä gårdea

\
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har länge bott en gammal bonde, som pa
intet sätt kunde förmås att afstå dessa styc*

ken, då inan tror, att de föra lycka till

garden, efter som de fordom varit in-

fattade i den urgamla, nu länge sedan för-

svunna, tempelbyggnaden." Commissionen
för fornsakers bevarande söker nu att få

dessa märkliga bilder i pulict förvar* i

händelse detta ännu kan låta göra sig;

Ej blott panelvék och tak i våra för-

fäders byggriingar voro sålunda prydda
med' sculptur, utan äfven de deruti stående

pelaté. Vi hafva sett, att de stundom i

privata byggningar hade ett betydligt an-

tal dylika, och vi kunna ingalunda tviflä

på, att det i templen Varit lika så stort*

Af sagorna veta vi, att största stugan ä
hvarje gård i Norge och på Island var för-

sedd med ett högsäte, eller så kalladt

A n d v e gi, bestämdt för husets herre, en*

ligt de Norska böndernas och i allmänhet
Ö^terländningarnas ännu vanliga bruk. Vid
hvardera sidan af detta säte var en stolpe

eller pelare, och de kallades tillsamman»
Ondvegis sulur eller h ögsätets
étölpar, högsätets pelare. Midt
emot detta högsäte var gerna ett annat, be-
stämdt för den förnämsta gästen, prydde
tned pelare på samma sätt. Vi se af sa-

gorna* att dessa palare ofta voro utskurna
i likhet med någon af gudarnas, i synner*

het Thors* bild, förmodligen på olika sätt*



Sämligéri antingen sa, att bilderi syntes pl
något sätt utgöra sjelfva stöden eller pe«
låren, *) eller ock stodo för sig sjelfvä

inne i huset, såsom Prof. P. E. Muller för-

täljer saken i sitt ypperliga Saga-Biblio-
thék; **) "Hvar man var i hedniska nordeii

föranlåten att hafva
j

åtminstone 2:ne bil-

der i sitt hus; nämligen de 2:né höga pe-
lare, som gemenligeri stodo vid hv&rja
husfaders säte och betraktades såsom heli-

ga$ voro ofta öfvartill utskurna, ungefär
fcåsom Grekerdas Hermer; Ätt de ickö
jiist alltid föreställde Thors ellet' Asaröas
bilder* utan äfven stundom forntidens hjel-,

tarj slutas af étt ställe i Kormaks saga, der
Hagbards bildstod i kroppsstorlek

förekommer såsom någöt icke ovanligt uti

Isländska hus mot slutet åF io:dé århun-
dradet. Då nämligen Steingétd villé

se IC o r m a k; utan att märkas af honom,
gick hön i en vrå och kikade under Hag-
bards skägg in i dryckessalen; men, som
ljuset jiist föll på hennö* sade Kormaks
följeslagare till honom: ser du ögonen vid

*) Såsom lemning af detta bruk, långt fram i ti*

den bibehållet och efter tidernas kraf nndradt$
han man anmärka de fiufvuden, man ännu fin-

fcer utskurna pä karmarne af medeltiden» std-
1 lar

3
såsom' på Kanickeatolarne

.
i Lunds åoiä*

ky.rka, ni. fl. st.; dels också i afbildningar, såsofrfl

på konungatbronen nu fl. i den tidens eigl!3<?

teckningar.

**) a Band, fi. 590—392 <

0
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Hagbards hufvud? Och strame siöng han eti

ännu bibehållen vers, hvaruti han prisar

sig lycklig, att den sköna flickan hade ki-

kat på honom öfver Hagbards hals. Den-
ne H a g b a r d. är efter all sannolikhet

den samma som (andra sagors Hagbard)
Saxos Hagbarth och kampavisornas -

H a b o r. *) Funnos nu i de gamla Skandina*

vernas boningar utskurna bilder aF de hjel-

tar, hvilkas minnen sångerna hade förvarat,

så kan man väl ock sluta, att Volsungarne der
framför alla öfriga hjeltar oftast blifvit af*

bildade." Så långt Prof Muller.

Ett annat sätt, hvarpå högsätes pelar-

lie voro utskurna, varvden, att på ena än-

dan, som stod upp öfver taket, var satt en
buste eller kämpehufvud. Så beskrifvas def

som Eggert Olafsson såg i en och annan
bondgård i Nordlandet på Island ännu £

inidten af i8:de århundradet. De stodo el-»

jest 3 alnar högt öfver taket. Den lärde

författaren anmärker tillika, att de gamla
hafva prydt ingången till boningen med an-

senliga pelare, samt att de hedniska tern*

plen likaledes voro försedda med högsätes
pelare. **)

. *} I synnerhet känd bland osa (Danskarna") i sed-
nare tider genom Suhms berättelse H a b o r,

samt Oehlenscblägers sorgespel Hagbarth
och Signe.

•*) Eggert Olaffljons Rejser. gjennern Island, TV

t



101

Det förekommer mig icke alldeles af.

gjordt, att den omtalade bildstoden just hör.

de till högs : tespelarne, då jag tror (li!c«

e.om Prof. Miiller ocl^ synes vara af sam*
ma mening), att flere sålunda utskurna bild-

stoder, än dessa, funnos i forntidens större

frygg ri * n gar* Benämningen Hagbard synes
£ sagan antagas såsom allmänneligen be-
bekant för dyJika bildstoder, och jag tror,

att den har blifvit tillaggd pelare, som upp«
buro tak eller bjelkar, men, invändigt sed-

da, hade utseende af mansbilder — just a£

den orsak, att dessa syntes vara fast vid
träet eller på sitt sätt dervid fastade.— och
således liknade den sä allmänt bekanta o-
lyckliga hjälten Hagbard, som dog i gal-

gen, hvilken sedan kallades Hagbards häst
eller bärare, o. S. v. Dylika stöder eller

pelare kallade Romarne T e 1 a m o n t som
också var en, genom Grekernas mythiska
Jiisioria, mycket bekant persons namn. På ett

forn-Persiskt monument, som förmodas vara

Danus Hystaspi9 griftvård, och som ännu
finnes, föreställes hvardera af de 2:ne vå-

ningarna af en stor byggning uppehållen af

en rad manspersoner på deras hufvuden och
armar. *) Så satte ock Bomarne Q:ne
kolossala si af* figurer under Columna Tra»
Jana. De gamla Aegyptiska byggningarne
äxo deremot rika på dessa så kallade

*) Hoecfc vet. Mediee et 1'ersiee monuaieBtat
Coet. jQiq, Tab. i.

1



£aryatider eller qvinnobilder, som betäot^

eller föreställa de uppbärande pelarne: hav*

ifrän Öfvergingo de sannolikt in uti deij

CJrekiska konsten; men det förekommer mig
liksom anstötligt oph emot en fin känsla,

ptt se sköna qvinnogestalter så till sågan-

des under oket, eller tvungna till ett myc-
ket ansträngande trälarbete. Deremot öm-
kar ingen kämpen Atlas, som^ enligt

Grekernas mythologie, bär himlen, eller dej

4 dvergarne, hvilka samma förrättning til-

lägges af nordbqarne.

Ända in i våra tider såg man bygg-
pingar på Island, prydda med en mängd
utskurna träpelare efter äldsta nordi-

ska sattet. Så har jag af ett trovärdigt
- pynvittnes berättelse, att vid det fordna

T h y k a b a j closter stod , ända till

för rn|nre än 20 år sedan, en sa stor

s£uga
?
att traditionen påstod, det den någon

gång i gamla dagar tjent till ett slags rid-

faana, då man sade, att hälften eller mera
i mannaminne bli f vi t nedrifyet. Den de-

len, sorn ännu qvarstod af denna gamla
{5 k a u i a, var på bägge sidor försedd med
pelare, hvarå voro uthuggna eller utskurna
åtskilliga bilder. Härtill kunna vi lägga,

att våra förfäder brukade temlJgen stora

stolpar, dels vid sängar, dels' vid bänkar
pch stora stolar, som liknade omtalade pe-

Jare af bägge slagen. Således /var t. e.

guden Thor med sin hammare utskuret}

1
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på stolparna till en stor stol, som en spå-

qvinna af Norsk härkomst på Östra Grön-

land e°de, och hvarföve hon blef anfallen

af «ina Christna landsmän. *) Af denna
art äro de bänkstolpar, som ännu finnas

å Nordlandet pä Island och tillegnas Thord
Hrasda (snlig E polins åberopade berät-

telse) De beskrifvas så*om runda, myc-
ket tjocka, ungefär Ö-f aln höga; ofvantill

är på dem utskuret ett menniskohufvud
med tillhörande hals. De likna alltså verk-

ligen (efter Mullers väl träffade gissning)

Grekernas Hermer — men deras urgamla
namn är märkligt: de kallas nämligen
Stoibruda, hvaraf är att förmoda, det,

liksom de egentliga architektoniska pe-

larne föreställde manspersoner, hafva dessa

minre och fristående ursprungligen varit

Utskurna såsom qvinnliga, dä ordet Brtid.
ii r, Brud a, deis betecknar: i) en qvinns»

person i allmänhet, i synnerhet i hennes

Unga är; 2) en verklig brud, och 5) en
bildstod, som föreställer en qvinnsperson,

nu ändtligen 4) en sådan docka. Dä dessa

små stolpar voro fristående, så bortfaller

vid dem det i vissa hänseenden anstötliga
?

som jag förut anmärkt vid de fremmando
fcaryatiderna.

*) Den otryckta beiäftelsen om Thormod KoU
bruna, Skald i Olof den Heliges större saga,
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I den ännu outgifna Svarfdaela saga *)
|

©mformäles, att hjelten Thorsteu hade lå«
|

tit utskära sina krigsbedrifter på ett stort

j-uudt stycke trä; troligen hqr det skolat

tjcna till en stolpe eller på något annat; I

vis insättas inuti en byggning, hvarest det

kunde af många blifva betraktadt.
|

Ooi de gamle haft i sina. boningar
fristående bildstoder, anbragta på annat sätt

omförmäldt är, har jag mig nu ej till

fullo bekant. Att de deremot uppsatt dem
i sina offentliga tempel eller privata ca*

yeller, är säkert nog. Härom säger Prof,

Muller: "Man kan icke tvifla, att ju åe 1

gamla Nordboarne förstodö att förfärdiga

3hela bildstoder af trä. Det följer allare-

dan af de bekanta berättelserna om TJiors
)

och flera afgudars beläfcen, som vid Chri*
j

stendomena iblörande blefvo sönderslagna.

Stundom voro dessa, liksom (sedermera)
helgonbilderna, beklädda med präktiga klä-

]

der; men, att dessa bilder ej voro oformli«
gs massor, kan slntaB deraf, att deras ögon,
lansigtsdrag, armar och hela ställning stun-

dom omtalas. Nordboarne kunde icke hel-

ler sakna öfning i dylikas förfärdigande^

ty både i Furstarnas och de ringare bön-
ders gudahus, liksom i de Indiska pago»
derna, funnos en mängd gudabilder, ställ»

d& omkring dem, som der företrädesvis
dyrkades,",

*}Gaju 10, enligt den af mig begagnade haadsfcnfu^
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Jag lager mig friheten att åter erinra,

hvad jag tillförne sagt om templen i all-

mänhet och de i dem uppsatta gudabilder
pfver hufvud.

Hvad beskrifningar öfver enskilda

gudabilder angår, vill jag i synnerhet välja

laågra a£ Thors, hvilka oftast omförmälas
i sagorna, då Thor i synnerhet dyrkades
af norrmannen såsom landets skyddsgud
och sattes såsom sådan gerna öfverst i tern»

plen, dels emedan hans styrkas verkningar
föITo dem mest i ögonen, och dels väl också,

emedan man långt mera sällan har afbildat

Oden, i grund af Germaners och Persers

bekanta sats (hvilken ej heller var Gre-

kernas och Romarnes pbilosopher frem-

mande), att Himlen och dess gudom ,

Verldens 4nde, voro allestädes, som oftast

Osynliga, och behöfde derföre ej afbildas

med menniökohänder. Ljungsren åter igen

var icke så allestädes tilliinnanäes och måste)

cLerföre i synnerhet dyrkas genom sinnebil-

der eller bilder, hvilka han på presternas

«ller magemas förbön hade meddelat en del

a£ sin gudomliga ande, då han således

pa visst sätt var själen i den honom in-

vigda bildstoden. Utan att här inlåta oss

vidare i dessa betraktelser, begifvQ vi oss

*ill vårt egeptliga ämne, nämligen beskrif-

fcingen om några Thors bildstoder:
*
i) I templet på Mö re. Då K. Olof

^Xggv&son, som föret inföyd* Christendo-



en i Norge, ville ödelägga det, jemte der-

v ärande bilder, sökte Höfdingen S k eg ge
att förmå honom til! att fredligen inträda i

templet, meå detta tillägg: "vi tro visserli-

gen, att, när du ser var gud Thor och he-

la hans skrud, han förekommer dig här-
ligare, iu längre och nogare du betraktar

honom." Sagoskrifvaren fortfar: "De in-

trädde i templet, alla utan' vapen, Kon»
ungén undantagen, h vilken hade en liten

Jans i- handen. Der var en mängd utskur-

na ((**ler uthuggna) gudabilder. I midten

satt Thor, såsom den mest dyrkade: han
var stor och öfver allt sm.yckad (eller be-

täckt) med guld och silfver. Hans ställ-

ning var den, att han satt i en kärra (el-

ler lätt vagn), som ock var serdeles lysan-

de; for denna voro spände 2:ne myckel
väl af trä utskurna bockar: både dessa och
kärran voro lätt rörliga på hjul. Omkring
bockarnas horn var en af silfver slingrad

kedja (horntyglar), och hela arbetet vittna-

de om förundransvard konstfärdighet, Kon-
ttngen stod och såg på belåtet. Skegge såg

det och sade: visste jag icke det, att di*

skulle tycka om Thor, när du får se hon-
om, ty det forefaller mig, som du icke
ger honom oblida blickar. Konungen gen«

xtfäläS: ingalunda tycker jag mig här se
Thor sjelf, utan blott ett beläte, som är

gjordt efter honom; efter som ieg vet, att

det ej har någon kraft mot den sanna Gu*
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den, och jag säkert vet, att man liar bra-
tat ett Guds skapade Väsende till (urbild

iör) hans förfärdigande, så vill jag derföre

just icke vanvörda det med mitt första

ögonkast. Mot Gud förmår detta, enligt

min tanka, sa mycket minre 9 som det e>

lärer kunna hindra, att jag eller någon an«

nan (i krafter) min make krossar eller upp-
bränner det. Skegge syarar: det kan jag

väl icke förmoda, att här i templet finnes nu
någon så hård eller djerf menniska, att han
vågar nedbryta eller uppbränna Thors bild-

stod} ty han månde visserligen sjelf laga
så, att det ej sker, sa mycket minre, som
sa många 'af hans vänner sta nu rnndt om-
kring honom, både här i templet och utan»

för, hvilka visserligen, om det skulle be«

frö f vas,- med handkraft skulle manligen vill ja

försvara honom mot grymma fiender, som
något skulle villja skada honomj och jag

tror, att du, Konung! väl förslår, att det är

hvarken dig eller ditt folk rådligt att före-

taga något emot Thor; utan höfves det

dig bättre, att, till upprättelse för all den
motvilligher, du hitintills visat honom,
du gör honom någon ärebevisning. Konun-
gen frågar: hvilken åstundar du väl? Ingen

annan, sade Skegge, än den, att du fattar i

den kedja, som är laggd om hornen på boc-

karna för Thors kärra, att du deraf kan
erfara, huru foglig och välvillig han är

piot alla dem, som villja ära och dyrk*
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honom. Konungen sade: ingalunda anser

j,ag Thor värdig, att någon rättrogen man
hedrar honom, ej heller tycker jag dig så

mycket värd, att jag för dina ord skulle

riågot göra; men, om jag visste, att du viU

le tro på Herren Christus, som är alla

konungars' Konung, så vill jag i hans namn,
och honom tiii heder och ära, samt dig

tiJl hjälp och frälsning, göra hvad du bad
ljug öm. Om du, Skegge! vill antaga

' dop och tjena den Gud, hvilken jag nu
och tillförne förkunnat dig, sä skulle jag

tjllgifva dig allt det motstånd, du gjort

mig och tillika i många stycken, så långt

det anstod en hvar af oss, foga^ mig efter

din vill ja, Skegge sade: det vet du, Konung!
ett ofta kan N

hända, det många stora män
låta genom ringa medel locka sig till fo-

retag, hvilka ärO af mycken vigt för dem,
som derom bedja. Konungen svarade: det

filsall du dock veta, Skegge! att, ehvad jag

Sn har företager denna gången, *sker det

allt till min Herres Jesu Christi ära, och
derföre skall du akta dig för att begabba
hvarken mig eller honom. Skegge gen-
mälde: gör du då först, hvad jag beder dig!

Konungen gick då till kärran och korsa-

de sig samt drog derefter pa kedjan, som
låg omkring hornen på Thors bockar, då
desse strax rörde sig ur stället och följde

honom. Då log Skegge och sade: hvad
ar det, Konung! som förlikt dig med Thor
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öcli gjort dig till hans undersäte och tjer«

öare? Jag har sett åtskilliga Konungar och
hört förtäljas sagor om andra; men aldrig

har jag förr hört, att nägon af dem dragit

Thors åkdon (eller ledt hans spann), så att

tiog förékommer mig, som du visat honom
ett utmrrkt prof af din lydnad samt un-

derkastat dig hans och vara öfriga Gudars
tjenst. Konungen blef då häftigt vred

och talade följande ord så högt:, att de,

som stodo utanför templet, kunde höra dem:
det *ade jag dig, Skegge från Yrjum (Yrjaff

Skegge)! och alla dem, som här, i templet
församlade äro, och säger det ännu ea
gång, att hvar man må höra mina ord, att

allt, hvad jag har företagit eller härefte*

vill företaga har i Norge eller på andra
ställen, önskar jag mätte ske den -högsta*

Guden till heder och ära, mig^ sjelf till

salighet och alla dem till nåd och gagn,
som vill ja göra så väl, att efter mina ord
och min tillskyndan antaga och hålla hans
välsignade budj men öfver den, som förne-

kar honom och tron på honom, skall jag,

så långt med mina åtgärder kan uträttas,

skaffa hämnd och straff. Nyss sade jag

dig, Skegge! att du* skulle §j vanära Guds
fiamnj men du deremot hånlog: du ville

häda mig, men gjorde dig sjelf löjlig, dä
du ej ville tro, hvad jag sade dig, att jag-

ville mer ära min Herre och Frälsare,

åen allsvåldige Guden, än Thor, eller E>je£*
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rulen, din fader. Du kallade mig Thotä
undersåte och tjenare; men jag förmodar*

att J skolen få erfara något annat; innan

kort önskar jag du kommer att få röna, hvad
vördnad jag vill gifva Thor, och om jag

icke kan hämnas din illska och illgernin-

gar* om jag ej så i ögonblicket med mina
händer nedhugger dig och gifver dig åt djef-

vuleft i händer till rof —\ så vill jag dock*

om jag får råda, innan kört efter förtjenst

löna dig; Som Konungen hade sagt detta*

svängde hfcn lansen och gaf Thor dermed
én så kraftig kindpust, att han föll ur kär-

tan ned på golfvét och vardt dervid illa

skadad; I det samma fattade fcönungens
fciäri (eller Drabanter), hvilka med honom
inträdde i templet* uti de öfriga gudabelä-

ten och nedkastade dem ur deras säten. Då
Skeggé såg detta* rusade han liksom ursin-

nig fram och eggade méd högt skri alla

de män* som ville följa honom, alt hämnas
gudarna; i det samma sprang han ut ge-
nom dörren midt ibland Konungens män*
sonit stodo utanföre, och de nedhöggo hon-
om på 'stället. Konungen kom strax ef»

ter och stillade snart ined' sitt blotta

tilltal det bland folket naturligtvis upp-
komna buller och oväseftde.'' Jag vill här
ej anföra hans derpå följande långa tal*

fcvilket slutades dermed; att han befallde

&!la närvarande att lata döpa sig och anta-

ga Christendomen^eller i annat fall afgör*
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trätan med vapen. Dels af fruktan för öf-

vermagten, dels ock af aktning för Konun-
gens bud, underkastade sig allmogen hans
vill ja. Konungen erlade de i lagen be-

stämda böterna för Skegges dråp och lof-

vade att gifta sig med hans dotter — hvar-
med denna sak ansågs afgjord och den dö-
des mägtiga fränder och målsmän till-

fredsställda. *) Jag har tagit mig friheten

anföra hela denna omständliga berättelse,

för att dels genom ett exempel (dock visst

icke det värna) visa, på hvad satt Påfve-

tron (ty sann Christendom var det icke)

infördes i Norge — dock i synnerhet der-

före, att hela beskrifningen om Thois på
Möre dyrkade beläte är dermed så förenad,

att den svårligen derifrån låter skilja sig.

Också innehåller hela händelsen åtskilliga

rätt målande uppträden, såsom : i) då Ko-

nungen betraktade belåtet med uppmärksam»
het, ochSkegge trodde, att Konungen genom
dess stora prakt blifvit intagen af vördnad
för guden, hvaremot Konungen besåg detf

dels af nyfikenhet, dels för att utforska, om
det i en hast kunde kullstörtas eller icke,

livilket utgången sedan visade} — 2) då Ko-
nungen ändlligen låtit öfvertala sig att draga
Thors spann, och Sjsegge roar sig deröfver;

och 5) då belåtet får det kraftiga slaget,

Örabanterne kullkasta de öfriga gudarna, och

*) Olof Try£VflSQU8 fl a£9, Sk&lholta upjp], U«
iQX. följ.
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Skegge i raseri hastar sid död till mötes/
Hvad som är deromkring, skulle i min
tanka mycket höja de föreställda handlin-*

garnes pittoreska verkning.

ö) I ett tempel eller capeli i Guld-
fcrandadalen linna vi också, att Thor bli?*

vit föreställd såsom sittande eller stående
i sin kärra samt prydd med 2:ne armrin-
gar. Den ena blef stulen af én oförvägen
äfventyrare, som smög sig in i capelleC

cm natten* plundrade af belätena så mån*
ga dyrbara prydnader, han kunde åtkom*
ifca, och satte derpå hela byggnaden i

brand. *) Delta skedde på en tid, då fielä

riket ännu var hedniskt; men Danmarks
antagande af Christendomen hade doclc

medfört dert verkan* att åtskilliga Norr*
män och Svenskar blifvit gudaförnekarö
och i hjertat hadde all religion.

Också föreställes Thor utan kärra eller

bockspann, * hvilket vi så mycket minre
böra finna anstötligt, som sjelfva Grekisk*

Romerska thordönsguden Z e v s, J u p i*

ter, finnes på antika monumenter före-

ställd såsom ridande på en bock (t. e. hos
du Choul Tab. 15, fig. 685 jemnf. Hesiods
Z e v s a igi och os)* Stundom tillåda

*) Niala, Lat. Öfvers. 1809. p. 2Qo. Eq Dansk
bearbetning af denna saga förehafves, som be*
kant är,' af Prof. Rahbek. Forf. Anm.
En Svensk Öfversättning utgifvea i SAandin< *

FornSlderns Hjeltes&gor, gMJ* Del.

öfvmätti Atm*

t



Romarne honom stundom åkdon och

spännet, e. hos Horatius: Dum per ptirum

tonautes egit equos volucremque cucrtun.

5) I templet pä R ö d s ö, der Thors be- >

läte var inriittadt med en så konstig mecha-
mism (troligen af samma art med den, vi re*

dan sett vid hans äkdon på Möre), att offejr* 1

presten eller höfdingen kunde leda honcjcu

med sig rundt omkring on; äfven rynes hufvu*

det eller skägget varit rörligt. Såiedes hafva

ock katholska presterna vetat att i kyrkor
och capeller sätta helgonbilder, som rör-

de ögon och hufvud, o. s. v. *) Det om-
talade belåtet var sä tungt, att den af Olofi

Arch. 8«

*) Med förbigående af nickande och rörliga bil-

der, samt dem, som i hufvndet voro ihåliga
och aå inrättade, att ditalaget vatten utsippradej

* genom ögonen, likasom belåtet skulle gråtii m»B«
andra, hvilka b 1 i fv i t anmakia i Svenika kyrkor,
vill jag blott, efter en gummal anteckning i

Kyrkobohen i Vestra Husby, Hammarkinds
härad i Ostergöthland, nämna, att der fordom
funnits biand annat äfven s>:ne artiga ljus-

stakar: på hvardera stod ett ängla helare,

60m ined venstra armén omfamnar en påle*

hvara ett vaxljus statt, men högra handen,
hvaruti det höll en klocka, var rörlig} "och, dä
byrkntjenaren drog pa en rem eller tråd nedeC
i bokStolen, det gemene man intet förmärfctd

eller begripa kunde, hvilken lopp ifrån hela-

tets hand och stocken neder igenom, då ring-

de .belätet uiit efter som på träden draget vardCt

hvilket skedde, da sacramenttt skulle for alta-

ret upphöja.-;; ty, nkr delta begyr:tes, klämtade*
uti de större klockorna." Öjyersätt. Ann*»

0 , . .
-



Tryggvason öfverrumplade offerpresten ej

trodde, att Konungen med handkraft kunde
kullka§ta det, hvilket dock mot förmodan
skedde; då Konungen kastade det på ett upp-
•tändt bål, hvarest det uppbrann, så kan man
förmoda, att det varit gjordt af trä. *)

4) Höfdingen Sven i Norge hade pä
sin gärd ett präktigt tempel med en mängd
Gudabilder, hvaraf Thor blef mest dyrkad.

Sven hade en halsstarrig son, som het Finn:
denne ville aldrig visa bilderna någon ära,

utan kallade dem skefögda och dammiga.
Förgäfves sökte hans fader att hos honom
inprägla vördnad för den väldiga T h o r,

som så oftai hade klyft klippor och fjällar,

och för segervinnaren O d e ii. Då gossen
uppvuxit, gick han på sätt och yis bort
ifrån sin fader, begaf sig sjöledes till Dan-
mark och tog vägen uppåt landet från det
ställe, der han först landade. I vilda skogen
träffade han pä en herde; da denne märkte,
att fremligen var hedning, begynte han öf-

öfvertala honom att antaga Christendomen
genom framställning af dess hufvudläror
efter den tidens grundsatser. Finn var li#

laså ovillig att låta öfverhevisa sig af Chri-
sten.domen som af hedendomen, vederlade
herdens predikan och uppsökte nu allt hvad
Lan hade hört om Thofcs och Odens gudom
och bedrifter, för att dermed slå den nya

' *) 01. Tr, S. II. <V73> följ.

f
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läran ur fältet* Sedan blef Finn förd

till ortens Biskop, som tillsatte en presi

alt undervisa honom i Christendomen; men
det gick nu likasom förut, och prestcu

titträttade ingen ting. Ändtligen åtog Bi-
• skopen sig sjelf med allvar denna Iiård-

fiackade lärjunge och fick honom inavt

öfverhevist, att Christus hade eröfrat helve-

tet och bundit Thor eller djéfvuierj', aHaf

afgudars höfdingr efter detta bestod ingen
ting emot hans afgjorda öfvermägt. Så-

dant var den tidens Christeliga lärosätt.

Ändtligen blef Finn omvänd och sedermera
den mest fanatiska förföljare af sina fäders

tro. Då han kom hem till Norge och blif-

vit antagen i Olof Tryggvasons lifvakt^

Vardt han högeligen förtörnad öfver, att

denne Konung mot sin sedvana (såsom
jag förut anmärkt) låtit denne Svens tern*

pel med dess bildstoder stå orödt, for att

med godo förmå honom ätt antaga Chri-

stendomen. I sin brinnande ifver begifver

Finn sig till sin faders gård, förser sig

hemligen med en stor klubba, plundrar
först alla gudarnas kostbarheter och ned-
störtar dem sedan från de upphöjningar*

hvarpå de voro uppfällda. Slutligen k o ni

han äfveu till Tbors beläte, hvilket han
ffcåste gifva 5?ne sa fcjhd.g klubbslag, soin

han förmådde, innan det föll omkull. Bild»

stöden tog han med sig; till sjöss, behäng
lade d^n på det häbiigaste &ttt* $

:

>iHitff>
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t splittrade ocli uppbrände den till aska;

Askan blandade han med gröt, som hao
satte för hyndor, och sade, att det passade

bäst, idet de uppåto Thor, likasom han sjelf

hade förtart sina söner. *) Vi sågo af det

föregående, att missionärerna hade inpräg-

lat hos honom, att Thor och d j e f v w
len voro ett, och nu kunna vi ej så myc*
tet förundra oss öfver han.s fanatiska för-

hållande. Jag anförer detta utdrag af den-

na berättelse, för att ur en annan synpunct
visa religions-lärarnes sätt att förfara vid

hedningarnas omvändande — och tillika

i synnerhet för den omständigheten, att man
ser, det några våra hedna förfäders afguda*

belåten egentligen hafva varit mycket mas*
siva och tun?a trästatuer.

Stundom voro återigen andra bildsto-

der ihåliga, t. e.

5) Den, som i Olof den Heliges tid

var det yppersta gudabeläte i Guldbjrands-

dalens stora tempel, hvilket beskrifves så-

lunda :

Då K. Olof den Helige sakte med alla

slags medel, våld, svek och öfvertalande

att fullända det af Olof Tryggvason påbe-

gyndta verk, medeltidens katholska chri-

stendomS införande i Norge, och då
det derföre kom till inbördes krig i

*) .Tbalfr Sveina og Finns a. at. TI. 174, följ.

Ar också ö^veraatc pa Danska, af Herr Kepp, i

Dansk Mincrva.

1
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landet, var den mrigtige Herseo i GuldU
brandtalen, G u d b r a n d, en af dem,
som visade honom det kraftigasto motstånd.

Efter åtskilliga fäktningar, hyaruti Alf,
Gudbrands son, blef tagen till fånga, och
flera bönder nödgades antaga Christen.do-

men samt nedbröto tempel och afgudbil-

der, öfverenskontimo de stridande partierna

om en vapenhvila och en sammankomst. I

grannskapet af del ställe, der mötet hölls,

hade bägge härarne lägrat sig. Dölarne,
eller Dalarnes invånare, hade, då de drogo
Ut mot Konungen, tagit med sig det för-

nämsta gudabelätet ur hufvudtemplet pä
Hnntorp, för att- sätta bättre mod i fölket

och uppmuntra det till religionens" tappra

försvar. Under vapenhvilan lät Hersen
Konungen veta, att nästa dag, då stillestan-

det tilländalopp, skulle Dölarnes Gud fram-

ställas på tinget, och väntades då, att Ko*
»ungen, vid åskådandet af delta stora och
vördnadsbjudande beläte, skulle ändra tän-

kesätt. Aftonen förut utfrågade Konunpen
af sin fånge Alf B fgtidabélä tiBts beskaffen-

het. Denne svarade: det är ett beläte, ut-

hugget efter Thors skepnad med hamma-
ren i handen, mycket stort och invändigt

ihåligt; derunder är en ansenlig förhöjning,

hvarpå belåtet står, när det utställes under
kar himmel; för öfrigt saknar det hvarken
guld eller silfver till prydnader. Gudbrand,
hade tillförne fordrat af Konungen, såsom,



$tt jartecken, att himlen tidigt om morgo-
nen skulle vara betäckt med skyar, utan att

dtt regnade. Detta inträffade, då bägge
partierna hade infunnit sig pä samlings-

platsen — och nu fordrade man af Bisko-

pan, alt han skulle utverka hos sin Gud, till

yttermera bekräftelse, att luften nas|a mor-
gon •skulle vara ganska klar före solens

UPP^ång. Da var det, som freden antingen

skull? slutas, eller fejden återigen begynnas.

Om natten lät Konungen hemligen borra

hål på Dofarhés skepp och borttaga deras

Hasta- häftar — h vilket visserligen synes

liafra varit ett skändeligt brott mot det in*

gångna fredsfördraget — , men de tiders

rj&Iigions-predicanter följde äkta Jesuitiska

grundsatser.; också aftalade han med sin^

förtroligaste drabanter, huruledes de föl-

jande morgonen skulle förhälla sig. Tidigt

om morgonen infunno sig bägge härarne

pä tfngssittllet! och omgåfyp deq der till

bestämda slätten» eller inhägnaden, Ko-
pnagénf här pä den ena, Dölarnes p,å den
-pndra éidan. Des\a hade låtit bära Thors
beläte framför sig, och å nyo beskrifves

den som Kolossal, af manlig mennisko-
skapnad och betäckt med guld och silfver;

den blef satt i midten af tingakretsen. Först

uppstod Gudbrand och höll ett tal till de
Christna, hvaruti han upphöjde sin alis-

P\agtige Guds magt och föreställde dem,
*>tt han såg på dem med oblida ögonkast,



I hvaröfver (le torde förfaras — och det

vore dem derfäre rådligast att förneka den
nya vantron och åter försona sig med de-

ras fäders gudar. Också lät han dem första,

att det var orimligt dyrka en Gud, som
ingen kunde se 5 här kunde de dermot har-

va syn för sägen. Sedan detta tal var
slutadt, utan att hafva gjort v|derbörligt

intryck, tog Konungen sålunda till orda:

Mycket har du, Gudbrand! sagt oss på
denna morgonstund; da förundrar dig der*

I

öfver, att du icke kan se vår Guäj men vi

hoppas, att han snart skall komma till oss:

du hotar oss med eder gud, som är båda
blind och döf, förmår hvarken hjelpa sig

eller andra och kan på intet sätt komma af

stället, med minre, han bäres. Han får

väl snart en ändalykt med skam >— men
I

vänderi^ eder nu mot östein, så skolen J

få se, att vår Gud framdrager i strålande

prakt. I det samma upprann solen, och
ulla Dölarne vände ögonen dit. Under
det«amma lyftade Kolbein Starke, den star-

kaste af Konungens min, en stor klubba,

som han hade i handen, och gaf Tbors be-

I läte*ett så väldigt slag, att det gick sönder,

I

samt möss och ohyra, kröp fram ur det

ihåliga skråfvet; ty sådant hade der närt

r sig af det skådobröd. och annat matoffer,

! nämligen hvar dag 4 bröd med tillhörand»

såfvel, som (efter gammal Österländsk sed)

framsattes för afguden i hans tempel. Dä
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JDöIarne således sago sid gud plötsligen

tillintetgjord, öfverföll dem en panisk för-

skr ckelse, och de skyndade dels till sina

$kepp, som strax fylldes med vatten, när

de lades ut, dels till sina vagnar, hvartill

åe räknade förnödna hästar. Då Konungen
jiu fordrade allmogen till en ny stämma,
ätlydde de villigt och afbörde med upp-
märksamhet hans tal, hvaruti han före-

ställde dem deras guds nu bevisade van-

.jmagt, och att deras till honom offrade guld,

silfver och mat var allt onyttigt förspildtj

och förmanade han dem att förneka sin dar-

ektiga hedniska tro och hopsamla det guld
©ch andra kostbarheter, som af belåtet af-

fallit och låg på marken; det var båttre

att hembära sådant med sig till sina hu-
strur och döttrar, som deraf kunna få sig

smycken, än att föröda det pä träkltimpar

eller sfcenstoder. Hersen Gudbrand insåg
rigtigheten i detla (al och lofvade (jem-
te hela allmogen efter hans exempel)
att' lata döpa sig och antaga Christendo-
men* Detta skedde genast, och Gudbiand
lät strax derpå uppföra dien första kyrka ;

i Dalarne.

Af denna berättelse (som också i min
tanka framställer pittoresqua scener) c er

jaaan, att denna stora bildstod var in-

vändigt ihålig; om den var af trä, säges

der icke uttryckligen, ehuru det är att för-

moda, ty, att den var temligen stark, syn©3



äf Konungens handlingssätt, då han utsåg

den starke Kolbein, att med en stor klubba

gifva den krossningsslaget. Också lära vi

liäraf känna det fornnordiska bruket, att

sätta skådebröd och kött dagligen för den
• mest dyrkade gudens bild — och att den-

na, vid äfvenlyrliga tillfällen eller vid stora

Tieg eller folksamlingar, fördes i procession

uttir templet och sattes midt i tingskretsen»

Således utställa ännu Kalmuckerne sina

gudabeläten på marken vi/å folk^tammorna

på pina årliga fester. *) Ändtligen se vi \

af slutet på Konungens tal, alt de gamla
»ordboarne också hade gudabeläten af 6ten

— hvilka äFvenledes smyckades med guld

och kostbarheten
Utom dessa stora bildstoder af Thor,

i templetf, finna vi också, som förut är

qmförmäldt, att ban i privata hus före»

ställdes: i) uti basreiiefer på väggarné:

52) såsom hel statue, eller ock såsom btme,

på högsätesstolparne; 5) på stolpar och rvzz*
Stöd å bänkar eller stora stolar. , Än vida-

re finna vi, 4) att nian l* aäe små idoler, fö-

reställande honon], hvilka kunde bäras i

en penningpung i fickan, t. e. utskurne af

hvalrosstand (hvilket liknar elphenben **);

och ändtligen 5) satte man hans beläta

(utan tvifvel i full corpus) å framstammen

*) Bergmann, nomad. Streif. imt.ec deu Kaimukken*
III. 176.

.**) OJ. Tr, S, Skalb. upp]. II.
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på skepp, såsom t. e. Erik Jarls i slaget

vid Svolder (hvarest Konung Olof Trygg-

vaspn blef öfvervunnen).

Ovinnöbilcler af gudinnorna, omstände-

ligen beskriina, fiuna vi knappt hos sago-

skrifvarne, utom flera aF Thorgerd
H i) r g a b r u d (d. ä. Gndabrud, altare-

brud). Hon var, som det törmäles, en efter

döden förgudad Princessa från Heigeland

i det nordliga Norge; men den berömde

, Håkan Jarl hade vqlt h^nne och hennes
syster till sioa serskilda skyddsgudinnor.

I det förr omtalade capell, som Jarlen egde
gemensamt med Hérsen Gudbrand, hade
hennes statue en nästan öfvermensklig stor-

lek; hon var prydd med ett qvinnohufv ud-

smycke, samt hon, så väl som Y r p a,

med hvar sin gyldene armring. *) En an-

nan beskrifning öfver ett henne helgadt ca-

pell och
-
beläte finna vi i Olof Tryggvasons

saga. **) En af Konungens fränder, T h o r-

k e i D i r d e l, hade\ tillfälligtvis funnit en

af den afsatta och mprdade Håkan Jarls

dolda skatter, nämligen en stor mängd siif-

verpenningar, som voro förvarade i en
ihålig bock, gjord af trä och öfverdragen

med ett naturligt bockskinn, och kunde
den ledas genom en mechanisk hjulinratU

»ing samt såg ut som en lefvande bock.

*) Niola S. Lat. öfvers. 1809. p. QQo. Jenonf.
Rahbeks Nordiske FortselliDger, I. Del.

**) Sfcalb. uppl. II. 193.

4
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3VTå handla 3en tillförne \iade, gjort tjenst

för Thors kärra i ett af de hedniska tem-
plen, hvarept man på de tiderna gerna

plägade förvara penningar och dyrbarheter,

såsom på det säkraste ställe. Thorkel öf-

verlemnade väl skatten till Konungen, så-

som egare af så beskafFadt gods, men han
förärade upphittaren det, med villkor, att

denne skulle uppspana än mer af samma
slag. . Thorkel lofvade det — och nästa

dag, då det var. skönt- och klart, väder
f/

förde han Konungen verkligen genom en

skog till ett hus, liggande pa ett doldt

och afsides ställe. De gingo der in och
funno, att ået vai serdeles pinktigt prett*

bltfradt efter de tiders skick. På ett slags

prydlig' thron satt der en qvinna. i skön

och kostbar drägt. Konungen frågade,

hvem denna qvinna var. Thorkel spara-

de: om J hafven känt Hå kan Jai Is förtro-

ligaste vän, Thorgerd Hörgabrud, skölen

J här få se henne. Då såg Konungen, att

den förmenta qvinnan var blott ett beläté,

sorn föreställde gudinnan Thorgerd. Han
besinnade sig då icke läne;e.på att råtta sig;

i besittning af hannes präktiga kläder, guld

och silfversmycken, samt de dyrbarheter
af samma metaller, sorn innehöllos i tvänne

jemte gudinnan stående kistor. Belåtet blef

sedan, tillika med ett annat af guden Frey,

hvilket Konungen hade funnit i Tiuondhem,
offentligen bränds, då han, 8asom sagoskrif

-



våren uttrycker sig,, icke ville, att Christna

skulle bevara något deraf och således till

följe deraf få anledning alt åter förfalla i

ondska och kätteri.

Undersöka vi dessa och andra beräf
teleer om de åt gudarna helgade större

belåten, finna vi dem vara antingen:

1) Kolossala eller af mer än vanliga

menniskors storlek, ubhuggna i synnerhet

af ett helt trä:
v

sådana voro flere af do

nyss anförda» Också gåfvos de i vanlig

kroppsstorlek, t. e. det strax förut nämnda
Freys från Throndhem, som enligt en be»

rättelse blifvit ditfördt från Sverige.

2) Kolossala, men ihåliga eller ur«

holkade.

5) Sammansatta, eller så inrättade ge-

nom mechanisk konst, att de syntes kunna

gå, vrida hufvudet, o. s. v. Af denna art,

och den serdeles sammansatt, var en Frey

i Sverige, hvilken var så inrättad, att en
lefvande mansperson kunde deruti dölja

sig, och hvars lemmar på ett sådant sätt

synas varit böjliga. Hela den märkvärdiga
och interessanta berättelse, som handlar

om detta ämne, hoppas jag kunna hafva

nöjet meddela vid undersökningen om Freys

dyrkan i synnerhet.

4) Af ordentlig menniskostorlek, med
xuålade ansigten och händer, men för öfrigt

betäckta med verkliga kläder — sådan sy-

ae& åtminstone de» ena Thorgerd Hörga-

,
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brud hafVa vatit, 55 Konung Olof vid

sta påseendet ansåg henne för en verklig

Jefvande qvinna. Pä samma sätt äro nå-

gra Indernas mest berömda idoler ännu
-» • • »t»

beklädda med dyrbara drägter.j man sätter

skådebröd och andra rätter för dem, m. m.
alldeles likasom det skedde bland våra för*

läder. *)

Andra nordiska gudabeläten synas pä
ett dylikt sätt halva till en del varit öf-

verdragna med silfver och guld. På samma
sätt hafva äfven de äldsta Greker till en
del prydt sina gudars bildstoden Hvarken
Thors beläte på Möre eller det stora i

Guldbrandsdalen synes haft egentliga klä-

der, och detta har väl varit tillfallet med
de flesta manliga gudabeläten i naturlig

storlek.

Till ofvan anförda beskrifningar öfver

Thors bildstoder lägger jag följande an-

märkningar af fremmande eller yngre för-

fattare, öfver beläfen, sådana de skola

varit att se i Svetfska tempel.

A. (6). Adam af Brehmen **) berättar,

att Thors bildstod var ställd midt ibland ds
tre, som mest dyrkades i det öfver allt af

guld strålande Upsala tempel , och att han
ibland dem var den enda, som hade ett al-

tare eller en thron. Detta öfverensstämmer

*) Capt. Rape, Narrative of a survey of iha
Ganges, i Asiat. R es.

**) Historia Ecclesiastica, Lib. iy.

\



med sagornas berättelser, då fians helatö

gerna saltes midt i det aldra heligaste i

templet bakom ett altare. Vår författare

tillägger honom deremot en spira; sådan

lärer hans sagesman hafva ansett hans ham-
mare (hvilken dock, såsom jag i den egent.

liga mythologien vill visa, afbildades på
åtskilliga sätt).

B. Flere Svenska författare *) berät-

ta, att Thor hos dem i hedentima blifvit

föreställd med krona på hufvudet, samt en
krans af 12 stjernor i handen (som då väl

skulle antyda de 12 himmelstecknen eller

gudaborgar). I Svenske Rimchrönikan säges,

att han var naken och hade sj^i stjernor i

handen samt Karlavagnen, hvilken, en«

ligt all förmodan, blifvit uppkallad efter ho-

nom, sort var bekant under namn af K a r I*

eller den gamle, såsom ännu i Sverige:

T h o t g u b ben. På sådant sätt såg

man honom på en målning å en vägg i

gamla Upsala kyrka, som tillförne skall

hafva utgjort muren till stadens sista tem-

pel. Hammarsköld (i sitt märkliga utka-t

till konsthistorien, **) anser målningen för

äkta, att säga frän templets sista uppbyg»
gare. Blöt Svens lider. Det kan eljest

«) Ericua Ohu L. I. 2. Olaus Magni, L. TIL
Jeiuuf. Johannes Magni.

*•) UtkHlt till de bildande ^nnUernes hiatoria, i'

foreläs ni ngar,- af Hammar Stociih, ^0*7, 8<

1
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vara, och jag anser det mera troligt, att

Oden, i ett honom helgadt tempel (ly i

Sverige hade han verkligen dylika), ur-

sprungligen blifvit föreställd .på
' förstnämn-

da sätt, men att tradition eller missför-

stånd hafva förvexlat namnen. Af alla

nordiska länder var Sverige det, som längst

bibehöll hedendomen, eller ännu i i2:te

århundradet, dock blott på enskildta ställen,

t. e. Småland. *) Då var det.ock, som den
Danske Prins Magnus (1150) plundrade
Thors tempel och beläte nägorstädes pl
Gottland och bemägtigade sig några tunga
kopparhamrar, hviltca, såsom gudens sinne-

bilder, voro templets inventarier. Det kan

också här anmärkas, att ännu vid gamla
Upsala kyrka (hvilken föregifves vara byggd
på en del af det hedna templets murar)
gömmes ett stympadt, kolossalt, icke illa

proportioneradt träbeläte, som föregifves

hafva varit dyrkadt under hedendomen
såsom Thor. Förnämsta afgudabeläte^ i

Upsala tempel har det väl knappast', varit;

*ien, att det varit dyrkadt 60m en afgud,

är möjligt, fastän det af flera • betviflas. —
Men Hammarsköld antager det för visst

och anmärker tillika,' att statuens hufvud,

Suhm, om Oåen, 9. 161; Dock anmärker han,
fi. 326, att offerstället Thorslöv i Aaalborgs stift

först Sr 1441 blef orrlentligen föratördt. Jemnf.
Pont o p p i d a n, Kverriculum fermenti v«te.
riij och Dansk Atlas, I. 70, 79. !
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högst märkvärdigt, från h vilket det tve*

blufna skägget tillika med inouslacherna ned*

hänger såsom .»4 stora eklöf. Han menar,
att detta sker på ett symboliskt sätt, dir

jerneken städse har varit exa sinnebild

af nordisk kraft, och den tillika var hel-

gad åt Thor, efter som han skonade detta

träd för sin väldiga hammare, hvarföre

också trollen, enligt sägen, ännu söka skydd
derunder för gudens krossande slag. Den
lilla bronzbilden, som anses föreställ^

Thor, och som för 5 ar sedan uppgrofs ur
jorden på Island, är likaledes försedd med
moustacher och stort treklufvet skägg. Den
har en så kallad kabirhufva, sitter på eu
stol och håller i bägge händer ett eget slags

redskap, som sannolikt är en symbolisk

föreställning af hans hammare. Kroppen är

ej rigtigt proportionerad; mesta omsorgen
har man användt pä hutvudet och skäggetj

men bilden i det hela vittnar dock om
färdighet i gjutningen. Det förvaras pä
Kongl. Museum för fornsaker här i staden,*)

hvarest man också har ea afgjutning **)

af en liten bronzbild från FueussisLa anli-

tiguitets-samlingen i Tyskland, som anses

*) Finnes omnsmndt i Id u n a, 8 häft. 8. 145?
"* och afteckningen. Tab. 2 o 3i

t Q.
fversatt. Anm.

**) Sänd till författaren af den berömde, fornfor*

fikaren Prof. Gråtet. Originalet är aftecfs-

nadt och bssKrifvet: i hans Idunna ocb,

Hermode,



föreställa en nordisk, Götliisfc eller Tyaft

gudom med en knäböjande pre^t, som blåser

i en konstig säckpipa. Efter Gråters sanno-

lika förklaring är guden var Hejmdall, med
sin basun och en hund, såsom vaksamhe-
tens och bevakningens sinnebild. OfvanpS
fcjelmen är ec gudamasquei Aegyptisk-Indisk
smak och en fogel med utsträckta vingar,

som tillkännagifver, ätten luft- eller hirnla-

gudomlighet genom denna bild före-tailes*

Att presten är mycket minre än idolen,

betecknar samma menniskornas förhållande
fcili gudarna.

,Än vidare vill Jag tillägga en beskrif-

ning a£ fremmande författare öfver kolos-

sala afgudabilder hos ett beslägtadt, om ej

i grunden samma, folkslag från nordiska
hedendomen. Medeltidens Tyska chrönike-

skrifvare berätta nämligen, att Carl den

Store ödelade i Norchlbingen (nuvarande

Holstein) tempel, hvaruti afguden Ha*
Jxi o y b var den iörnämsta, stående midfc

ibland 12 andra gudar. Han för6ställea

omgifven af ljungeld och thordön, bärande

svärd och spira, med en Örn på sitt huf-

vud och trampande en drake under sina

fötter.*) Jag tviflar icke, att denjornnordiska

Jirck* 9»

*j Valsasnrs un cl Franciflci Ehre dos Werfcogf.hiifftl

' Crain, I. 60 och der anförda fculJpr.



Hammarsas*), nämligen hammargu-
den, det vill säga Thor, här är förvandlad

till H a m o y s; hvad de Christnade Tyskar

ansågo för spira, har väl varit hans ham-
mare. Örnen är en allmän Eddisk sinne-

bild för luften och vädret, (desto märk-
ligare blir o c s också fogeln på nämnda
idols hufvud) och draken, som han tram-
pade, skulle visserligen föreställa midgårds-
eller verldsormen. Denna gamla berättelse

blir så mycket mera sannolik, som man vet,

att den heliga V i g b e r t försökte år 692
att kullstörta Jupiters (Thors) tempel pa Hel-
goland, **) och, att man i dessa tracter verk-
ligen tillaggt honom dess åskhammare, be*

vises af ett ännu bland allmogen gängse
ordalag vid onda önskningar, i Schleswig*
Holstein, nämligen: d a t i k de hamer!
d. ä. träffe hammaren (eller åskan) dig! ***)

Ännu beteckna Lappar och Finnar sin

thordönsgud med , en hammare, likasom
Thor ännu dyrkas af åtskilliga, i synner-
het Finnska, folkslag i Ryssland.

Vi kunna ännu vidare jemnföra nå-
gra våra grannfolks gudabilder af detta slag

med vara förfäders. De hedna Ryssarne voro
väl till en stor del af Göthiskt ursprung;
i sista hedendomens tid voro de dock

*) Sista etafvelsen Uttala» a u s ocb i vissa böj'»

ningar a y s.

**) Pontoppidan, dan, Kirche nce«cb. I- 14*

***) Schleawig-Holsteiniacries Idiotieon.



fii^cket bländade med verkliga Skandinaver/

I under namn af Varegar (eller Väringar), octi

regerades af Furstar här ilrån norden, hviU
ta således grundat den Rysskä herrskare-

! stammen. ^ De tillbads thordonsguded
(vår Thor) under namn af Pernn. Hani
bildstod beskrifves af Rysskä annalister på
följande sätt: "då Wlfldimir begynte att

allena regera i Kiow, lät han tappresa gu-

dabilder på högen utanför sitt tornslott»

Deribland eh Periiri (hvilken i synnerhet
änsags förestå thordön,- ljungeld och regn-
skurar), hvars hufvud var af silfver, öroil

och skägg af guld, kroppen af trä *), föt-

terna af jérn. I händerna bar han en sten^

ömkringsatt med ädla stenar, strålande a£

eldglans, för att såmedelst föreställa sjelfvä

thordönet. Framför belåtet (likasom fram-

för den nordiska Thors) gömdes den heliga

J

elden, hvilkeh ej fick utsläckas, och för

livars beständiga underhållande en egeu

J)rest var bestämd. **)

Genom denna sten erinras vi om vårä

så kallade åskviggärjthorviggar,
6amt de många hamrar o. 6. v. af flinta,-

éom finnas i våra förfäders grafhögar, be-

stämde att, såsom guden Tliors heligä

sinnebilder, bortbkrama alla troll ocft

... ~% - - • • ^ _%

*) Nestors ii. a. Jahrbucher der russ. Gesch.
' von Sch eter, 17741 4 :° *• 97- .

.

**) De simulaccis de o rum in Ru.RMa 6'uJtjs K"

M5GC?us Hussoruin .uimalibus, ibid. 2.67.

1
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Qnda andar frän den aflidnes jordiska qvar*

lefvor. Häraf kommer ännu den tron bland,

allmogen, att stål, hvarigenom gnistor

frambringas ur flintsten, är ett verksamt
medel mot alla slags spöken. Att mari här
i norden i gamla dagar också hade ofant-

• ligt stora afgudabilder af trä under bar

himmel, synes kunna slutas af Ragnars
saga, hvarest det säges, att på Samsö har

stått en sådan koloss, l\0 alnar hög. *)

För det andra kunna vi ock, af förut

anförda orsaker, kasta en biick på Vender-
nas gudabilder. De förnämsta deribland

voro ofantligen stora, uthuggne af ekträ.

Svantevits i Ancona hade en kjortel af åt-

skilligt slags fremmande tråd, (förmodligen
af åtskilliga naturliga couleurer), som pas-

sade väl till kroppen. Eljest voro dylika

bilder utrustade med verkliga svärd af

konstigt och kostbart arbete, gyldene
byglar o. s. v. Också innehöllo templen
(utom basreliefer på väggarna, som l;öré-

Ställde gudarna) minre stöpta utbildningar

-af guld, silfver och andra metaller, lika-

som man också 'haft dem i gamla norden
-— men deruti afveko Vendernas afgudabil-

der från våra förfäders och närmade sig i

stället till Indernas och Mongolernas, att de
flesta hade många hufvuden och armar. **)

*) I Biörners Kämpadaten
**) Allgem. Wcltgesch. 51 Th. s. 251. SaxO
Gra in. Hist. Dan. Lib. XIV.

/
\ i
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En del af dessa deras stöpta avguda-
bilder och de dertill hörande ofFerknifvar

m. m. finnas ännu, hittade i det gamla
Rhetras ruiner: dera äro gudai^ias namn
tecknade med runor — men alla hafva
mycket lidit af elden, må hända då tem-
plet afbrändes af Obrutna eröfrare, så att

de derigenom kommit att få ett mycket
vänskapligt utseende, anskönt få af dem

v

också synas ursprungligen hafva varit da-

nade efter konstens reglor. *)

Nordboernas egna minre idoler eller

gudabilder voro, till följe af hvad förut är

anförd t och flere af mina anmärkningar:
i) Små bildstoder eller buster på hög-

säten eller meuhler.

q) Små utskurna, t. e. af hvalrosstand,

hvilka också kunde bäras i fickan.

5) Stöpte af metall, såsom de omtalade,

ännu för hand varande nordiska. — Ea
sådan figur af silfver, som hel och hållen

kunde föras i en liten pung, omtalas i

Landnama.

4) Infimältade eller i upphöjdt arbete,

föreställda på lotter eller stora terningar,

som brukades till vidskeplig lottkastning i

tillhörande konstiga lottskålar. Ett par

dylika förgyllda silfverskålar, med en lott

«f guld och en annan af silfver, gaf H å-

k a n Jarl skalden Einar Skåla-

*) Masch, gottesdienstliche Alterthiiuaer der Obo-
tritcn.

\



g 1 a ni, strax förrän det bekanta slaget me$
Jomsvikingarna begyntes. *)

5) Utklippta eller utpressade af tunna
guldplåtar. De 'åro i synnerhet . funna p5
Bornholm, i Skåne och i de Norska Nord-
Janden.' Ofta föreställas dessa idoler såsom
filtande i en nedtryckt ställning och kallas

i Skåne guldgubbar. **)

Det är en hvar bekant, att 2:ne stor$

massiva guldhorn funnos vid Mögeltönder

i Schleswig i i7:de och iQ:de århundradet,

förvarades sedan på konstcammaren, men
Mefvo derifrån bortstulna och af tjufven

(en guldsuied) uppsmältade till" falsk t mynt
efter de Ostindisks 6a kallade pagoder.

De voro öfver allt betäckta med prydnader
och hieroglyphiska figurer, hvaribland
åtskilliga mythiska föreställningar, bvilka
jag ej behöfver beskrifva, då de finnas

stuckna i koppar vid så många verk, t. e.

I.aurentzsonj; latinska 1 beskrifning öfver Kö-
penhamns Kongl, konstcammare och Frof.

3V1 liilers prisskrift öfver hornens uppkomst
p.ch förklaring: han anser dem till sitt ur-

sprung vara, icke nordiska, utan Celtiberi-

fcka, eller gamla Spanska.

Afvenledes äro här i norden funna i

fentlig mängd urgamla ensidiga mynt eller

i) OK Tr. S, T. 179.
• •) Siihoij Oden 8. 522. Sjöborgs Inledn. tilj

tfänncd. om Får!. Ant.. s, 190. samt tecknade
T. 4. fi^. eo. Den sammes Nomenclatur öfver
£Jord. Foinlemn. Stpckb. JÖ17, s. 112, 170.



bracteater, de fleete af rent guld, andra af

det så kallade electrutn (en blandning
af silfver och guld) — hvarå man ser

temligen oformliga figurer, föreställanda

menniskohufvuden, med hjelmar, samt fog-
lar, djur, hieroglyphiska tecken och ru-
nor, ja äfven till en del halfgrekiska in-

skrifter m. m. De fleste af dem äro om-
gifna med infattningar, till att bäras såsom
medailioner eller smycken, förmodligen i

guldkedjor omkring halsen. Man har mån*
ga olika gissningar om dessa bracteaters

upprinnelse; men, att de till en del före-

ställa nordiska gudar, förekommer mig än-

nu ej o lldeles osannnolikt ur flera skal, hvil-

fea här blefve för vidlvftige att utveckla.

I allmänhet torde det vara rådligt att ej

förklara sig fur någon at dessa meningar,
tilldess alla de här befintliga äro aftecknarie,

utgifna och beakrifna, h vilket arbete redan

är påbegyndt under inseende af den härva-

rande Kongl. Commisfiionen for fornsakers

bevarande.

Då vi således hafva anmärkt det vig-

tigaste, vi känna angående våra förfäders

sculptur och plastik, sa vida den använ-

des till piydande af hus och tempel, samt i

anledning deraf omtalt äfven andra bildli-

ga föreställningar af gudar och mythiska

föremål, så vill ja vi ock hiir kasta en blick

på de gamla nordboars öfriga konstalster

af dessa och dylika arter. — Några spridda
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% underrättelser härom äio icke så tydliga,

0tt de bestämdt kunna säga, till hvad konst*

gren (såsom sculptur, scalptur; plastik eller

glyplik) hvarje af de omtalade enskildtä styc-

ken hört, så att vi här ej kunna noga iakt-

taga den vanliga archaeologiska eller artisti-

ska ordningen.

Vara förfäder använde ofta bildhug* *

garekonsten på sina krigsskepp,
hvilka stundom kunde rymma 200 man,
men vcro byggda på ett helt annat sätt,

än de nu brukliga, och likare sydländnin-
garne? gslejor, dä de oftast voro inrätta-

de både för segel och åror. Do må.^te allt-
Cl

så vara j rmiforelsevis längre och smalare
än våra. Auforaren gjorde sig mycket
omak att pryda sina skepp så pr iktigt han
kun^e. OFia gåfvo de dem således utse-

ende af drakar och ormar (likasom det än-
nu är brukligt i China och Japan), sa atfc

gallionen ut >rde hufvudet eller framde.
len, och bakstammen svansen. Gernä gåf*
vo de skeppen namn efter de djur, som de
föreställde; således hade Olof Tryggvason
£2 stora krigsskepp, livaraf det ena kallades
den langa, och det andra den korta
/men. Andra skepps-gallioner voro
taiyckade med ett fyrfota djurs bild, t. e,

en buffels, en hästs, o. 6. v., ofta ocksä
glupska, diktade eller verkliga rofdjurs,
Gaflionerna, eller åtminstone den i visa

bild danade delen af deqa, synas tiafva va*



rit rörliga, d. ä. kunnat aftagas eller på-
sättas efter godtfinnande. Detta synes af

ett ställe i de äldsta Isländska lagarna, som
Landnama har antecknat. Det var nämligen
deras begynnelse, att Ingen fick, nar han
kom landet så nära, att det kunde ses, seg-

la med uppsatt h u f v u d, som hade öppet
gap, på det L andvastterna, eller lan-

dets,*kyddsandar, dervid ej skulle förskräc-

kas. Dessa landvätter voro nämligen Alf-
var och D i s o r, den nyare Danska vid-

skepelsens E 1 1 e f o 1 l; (E 1 f v ö i) E 1 1 e»

konger, Ellefconer, Underjor-
disk e V ee t t e r o. r> v., som ännu haf-

Va sitt tillhåll på Bornholm eller sitt

hufvuflquarter på StasvnB, under Klintekön-

gens anförande, till att försvara landet. *)

Så tydli&a lemningar efter hedendomen
gifvas ännu i våra dagar.

Att återkomma till vårt egentliga äm«
tte, voro stundom gudarnas bilder, t. e.

Thors, uppställda i krigsskeppen, men se-

dan i kathobka tider crucifixet, Maria eller

Olof den Helige; o. s. vi Ändtligen har

man ock uppställt bilder, af verkliga

menniftkor på samma sätt. Således häda
den sistnämnde Norske Konungen sjelf ut-

huggit en buite eller bild af en karl, som
fiäges varit serdeles skön, och uppställt den
i framstammen] eller på gallionen af sitt

*).Thiele« DaDsfce Folkewgn (pä flera ställen.)



amiralskepp, som deraf kallades Karls»
h af v u d. Sturleson säger, att busten före*

strillde en Konung, och att den, sedan skep-

pet var afhu^get, noga förvarades samt
långt derefter tid efter annan på åtskilliga

krigsskepp till samma bruk användes. Vi
se haraf, att konsterna i gamla dagar voro
hos oss sa aktade, att sjelfva de mägtiga
och tappra Kocungarne ej ansägo det un#

der sin värdighet att sjelfve vara skepps»

bildhuggare, hvilket ock verkligen kan an»

ses för ett lyckligt förebud till denna konst*

grens långt sednare inflytande på plastikens,

genom en nordboens väldiga snillestyrka,

åter förvärf-ade högsta flor. Också andra

Furstliga hjeltar, såsom HaraldHård-
rade, Norges Konung, och Ragnvald,
Jarl af Orkenöarne, gjorde sig en ära af sia

skicklighet i dylika handarbeten.

För öfrigt utsirade våra förfäder rikli-

gen sina skepp med f örgylluin g,

eller rp å 1 n i n g» Sidorna pryddes, lika-

som salsväigarn*?, i vackert väder och till

ståt, med kiigames likaledes förgyllda och
målade sköldar, och seglen voro ofta af

kostbara, färgade eller ock med konstig
väfning eller brodenng prydda, tyger. De
gamla skalderne kunna icke nogsamt bepri-

sa konung9skeppens månfalldiga prakt.

Forntidens nordboar hade på visst

*ätt rättighet att visa sig här i hela sin

herrlighet, dä intet folk i verldeh har öfver>
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gått dem i dugligt sjöväsende. Att det åt-

minstone icke varit tillfället med Greker
och Romare, har ClefFet visat i en. serskild

skrift. *) Utan att deras skepp kunna i

storlek eller styrka sattas bredvid våra ny-
are, och utan compassens tillhjelp, foro de
öfver vida oceanen till de aflägsnaste po-
lartracterna, upptäckta samt colonisereda

J s 1 a n d och Grönland, ja sjelfva det
från öfriga verlden sä aflägsna, då obe-
kanta America, under namn af Vin-
land, Markland, o, s. v. Pestaktiga
sjukdomar och onda menniskors ränker
gjorde, att deras colonier i America för-

stördes och nyttan af dess upptäckt deri-

genom förlorades. I 41" århundraden höl-

Jo sig de Grönländska colonierna; men
derefter gingo de på samma sätt under,
pch sjelfva de stolta och mägtiga Britter,

nied deras sä olika, större hjelpmedel af

alla slag:, hafva ännu icke varit i stånd att

framtränga till de orter, der des<a tillför-

pe (efter all sannolikhet) hafva blomstrat.

Vi sågo allaredan, att vara hedniska
förfäder hade den fördomen, att kusternas

skyddsandar förskräcktes af de gapande
Imfvudena på galiionerna, tn. m. Detta

skulle väl, enligt våra begrepp, anses för

löjligt; men vi böre anmärka, att de gamlav

$om hade en den starkaste tro pa ett orda

*) Von den Vorzugen der alten nordigchen Se*-
Jiun*t vor der Römer und Griechen. Kiel, i75&<
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eller vissa formulairere, böners eller troll*

gångers kraft, visserligen hafva användt

dylika till dessa bilders invigning, hvilka

derigenom ansågos komma i besittning af

öfvernaturliga krafter, till att förskräcka el-

ler skada fienden, Häraf kommer förmod-

ligen skeppans ännu i Christna länder bruk-

liga dop eller invigning gen.om presterliga

tal. Af samma orsak finnas väl ock de

många ormar och ocijur på de gamles med
runor eller andra bokstäfver betecknade

lik- eller grafstenar. De gamla begrofvo

inyntadt och
(

omyntadt silfver och guld,

samt andra dyrbarheter, äfvensom vapen,

kläder m. m., med de döda. Dessa skatter

behöfde väktare; dertill valde man, i brist

af annat, dylika, såsom förtrollade ansedda,

bildverk. — Deraf kommer må hända till

en del den urgamla (äfven hos Greker och
Bomare) frän Scytherna bekanta fabeln om
drakar och ormar, som ligga på skatter

och jordagods. Samma upprinnelse hafva
må. hända många af Aegyptiska hierogly-

pherna, deras ormar, gudar, masquerade i

djurs skepnader o. s. v.j ty de hedniska
folkslagen gömde gerna gods och allmän-

na skatter, sa väl i tempel, som i grafbygg-

»ader, efter deras olika bestämmelse.
Vi hafva ännu uägra trollsånger och

formulairer, som blefvo brukade vid verk-

liga djurhufvudens eller ock utskurna mez>



öiskobusters *) m. m. uppsättande på långa

resta stänger, som kallades nidstänger,
och hvilka skulle tjena till att häda eller

förgöra en förklarad niding eller feg stac-

karej eljest ansågs en sådan medfart icke

tillåten. Dylika skamstodsr troddes också,

i kraft a£ de vid uppresningen gjorda be-

svärjningar, skafFa gudarnas vrede och för-

följelser öfver de skyldigas hufvuden.

Få samma sätt hafva sannolikt våra

förfäder invigt sina så kallade m arken
(Lat. Signa), d. ä. baner och fanor,
såsom detta också är brukligt bland Christ-

na. Afven dessa baner voro bilder, an-

tingen uthuggna eller stöpta, 'ofta förgyllda,

eller ock bestående af fanor, hvarå funnos

inväfda eller påsydda bilder. Enligt Taci-

tus bestodo Germanernas baner af massiva

bilder och ansågos för serdeles heliga samt

gömdes i de åt gudarna invigda lundar och
offerställen. Vi se af Columna Trajana, att

de mot Romarna stridande Daicers baner
voro af denna art och föreställde hela dra-

kar eller ormar, likasom farande i luften,

häftade vid en stång. Konung Olof den
Heliges baner bestod af en hvit drakej

*

Chineaernas o. fl. baner samt riksvapen äro
ännu af samma beskaffenhet. Det är be-

kant, att Romarnos baner bestodo i syn-

*) T. ex. i Svarfdsela Saga, om ett på en dylifc

sting uppjatt kar] i.ufvud.



iierhet af massiva ornat, utan tvifvel en hå*

lig sinnebild af den segergifvande Jupiters

tnagt och beskärm. Tillförne har jag

nämnt om hjeltarnas egna sköldemär-
ken — som ofta bestodo af odjur och
drakar — men här erinrar jag än vidare,

att de ofta utsmyckade sina h jelmar
ined bilder^ som hade en viss betydelse*

Således berättar Tacitus om Aestierna (näm-
ligen de på Östersjöns sydliga kuster bo-
ende Göther), att de på sina hjelmar ha-
rö bilden af ett vildsvin* såsom en helig

sinnebild, då de dyrkade Gudarnas moder.
Detta, säger han, gäller såsom vapen och
värn mot allt och tryggar gudomlighetens
dyrkare till och med mick ibland fiender-

lie. Detta eljest oförklarliga ställe upply-
ses på det tydligaste sätt af var Eddiskä
sägen och sang. Deri gudinna, som Taci-

tus kallar gudarnas moder, var nämligen
den nordiska Freya, åt hvilken ett vildsvin

var helgadtj och henne voro de hjelmar
helgade, som buro en sådan bild, hvilken

/ kallades h i 1 d e s V i n eller krigssvia
i gamla Nordiska och AngelSachsiska sån-

ger. Äfven hos oss var vildgalteii
helgad åt Frey, likasom Visnu bland In-

derna. Efter Christendömens införande be-

tecknade Olof den Helige sina krigares hjeU
tnar med crucifixet eller korstecknet^ san-

nolikt till följe af en dylsk fördom, som
omförmäld är, dock i ett iörandradt skick*

r
*• *v- _ 1 ' a — * ~" ~ ^ C ' % . . * 4~ ^~ • » >
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Eljest är det märkligt, huru länge vidske.

pelsen med Freyas och Freys heliga galt har
bibehållit sig i norden. Likasom de hed-
niska Göther och Skandinaver förut vid

jultiden offrade frugtbarhetens gudom en
vigd galt, i anledning af fiolens återkomst
till jorden, så hafva ock Svenska bönderna
pa vissa district ända in i sednaste tider

bibehållit det skick, att hela julen igenom
hafva pä bordet ett bröd, som var bakadt

i en sådan ekapnad och i allmänhet kallades

Julgalten, Det samma har varit i bruk
på vissa orter i Tyskland, och några hafva
till och med bevarat brödbilden ända till

plöjnings- och sånipgstiden, då den blef

stött till mjöl och detta strödt i utsädes

kärlet samt sedan jemte^ säden på åkern,

ursprungligen utan tvifvel såsom ett offer

åt solguden Frey och måmgudinnan Freja,

såsom åt dem, hvilka man ansåg råda öf-

ver hela naturens frugtbarhet i allmänhet,

samt åkrars, creaturs och menniskors i syn-

nerhet. Andra gåfvo halfva brödbilden åt hä-

starna, som drogo plogen, och andra hälften

åt den karl eller dräng, som körde plogen, *)

att äta, förmodligen såsom en erinran öm
hedniska offermåltiden och ett surrogat

för den verkliga offergalten. På alldeles

samma sätt förhöllo sig de fattigare Aegy-

*) Verelii Not. in Hervar. S. p. 139. RudbecUs
Atlant. II. 230, 2Ö4. Jonge, Nordfjeellandsfcs

Almues Karakter, 251—260,

#



ptiernej *) ty svinet var likså val helgaclfc

åt deras gudinna Isis, som åt den gudinna
(Aesa o: A j s a),hvilken Tacitu* gifver detta

namn, och som, enligt hans inty^, dyrkades

af Germanerna, men säkerligen icke varit

någon annan än var Freya. — An vid re

var svinet också i Aegypten helsadt solens

och månens gudomligheter, alldeles likasom

h(os våra hedniska förfäder. Aegyptierne

kallade också solen, eller solguden, Fre,
eller Frej, alltså med dess akta fornnor»

diska namn. **)

Således hade de nordiska hedningars

bilder af alla slag, nästan öfver allt,

samt till och med der man minst skulle

vänta det, syftning åt deras gudsdyrkan och
religion. Utom svinet var hästen
också i synnerhet helgad åt Frey; ty alla

(t. e. Indiska, Persiska, Mongoliska, Greki-

ska och nordiska) mythsystemer tillade

solen hästar. Häraf kunna vi sluta, att de
små metallhästar, sotp blifvit funna i hed»
niska grifthögar, i Norge, Island och Dan-
mark, hafva såsom Fréys sinnebilder blifvit

begrafna med hans ifriga dyrkare, for att

påminna guden om en fortfarande nåd
och beskärmelse för dem, äfven i andra
1 i f v e t, eller, som de gamla uttryckte sig,

i det andra ljuset. Malmbilder af flera

*) Plutaicb. De Iaide.

*•) Jablonsky, faath. Aeg. I. 157. Trolegoni, p.

71, hö.



*«}ags djur, såsom /tjurar, vädrar o. s. v.
^

hafva likaledes blifvit funna i hedniska
grifthögar, troligen uedlaggda såsom ainu-

leter elier symboler. Äfvenledes finna vi,

att vara förfäder plägade stundom förfär-

diga konstiga dj urfigurer af siltver, t. e,

Reidar Heimske, som förärade K.

Harald Hår å«r a d e ett sådant för-

gyldt svin af sitt arbete, hvilket alla be-

undrade.

Jag har tillförne visat, att man funnit

spår till portraitteckning i hedniska norden,

och att dylika bilder också bief/o utskur-

na. Nar lefvande hjeltars bedrifter afbil-

dades, kan man ock förutsätta, alt de, som
sågo därpå*, skulle igenkänna huvudperso-
nen. Men man plägade understundom, som
nämndt är, lata afteckna sina fiender, for

att häda dam. Således bad en viss Skegge,

i hedniska Norge, konstnären Ref, att

förfärdiga tvänne bilder, som skulle före-

ställa hans ovänner G i s 1 e och Kol-
björn, och det så, att den ena stod bak-

om den andra. "Denna bild," så voro hans

egna ord, "skall städse blifva stående dem
till skam." Under medeltiden (likväl icke,

så vidt jag känner, under hedendomen) ti öd-

de man sig kunna förgöra sina fiender, ge-

ttom att misshandla deras bilder och tillika

finvända magiska besvärjningar. Är. da in

Arclu lo.
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i våra tider har man upprest skampålar

för utmärkta förbrytare, och ännu plägar

man stundom låta afrätta in effigie dem f

som man ej kunnat gripa personligen.

Man har i norden och Skottland fun-

nit små stöpta bronzbröstbilder, hvilkas be-

stämmelse man icke rigtigt känner, då dö
sluta nedantill i en figur, som liknar en

upp- och nedvänd obelisk, hvilken invän-

digt är ihålig. *) Dessa äro sannolikt

från hedendomen; från den eednare medel-
åldern, fram emot år 1400, har man knif-

skaft af bronz, som föreställa hela bilder

på ett någorlunda dylikt sätt, men få ej

förvexlas med de förut nämnda.
I stället för, att de sydliga folkslagen

plägade utskära figurer i elp h en ben,
som var ganska sällsynt här i norden, bru-

kade våra förfäder hvalross- (Hrosshval)

tänder, hvilka hafva en betydlig storlelc

och äro i allmänhet bekanta under namn
af b val tand. Häraf plägade man t. e.

förfärdiga Thore bild, som kunde bäras i

en liten pung eller i fickan. Har förvaras

ännu ett sådant utskuret stycke på Kongl.
ltonstcammaren. Det föreställer en af forn-

tidens Norska Konungar till häst med en
sköld i handen* Framföra vid ena sidan

gar en drabant, väpnad med spjut och båge-

*) Pennant Tour in Scotland, och en i Sverige
funnen bild, som förvaras här i Kongl. Muse*
uin för (omsätter.



Honom följer en annan, som blåser i et£

krokigt horn och är väpnad med ett långt
svärd. Än vidare ser man en tredje väp.
nad krigare, samt ändteligen en figur* som
håller i Konungens stegbögel.

Det skulle blifva allt för vidlyftigt, att

omtala alla de bildliga framställningar, som
man tillfälligtvis kan finna på de få nor-

diska lemningar, vi från hedepdomen ännit

känna eller ega, såsom vapen, smycken,
kärl, drickeshorn, o. s. v, hvaraf de flesta

dock äro utarbetade i en smak, som icke

är att förakta, många prydda med ett slags

arabesker på ett verkligen konstigt och
gamkfuUt sätt. Detsamma kan man endast

säga om några ganska få af de i sten uthuggnä

eller utskurna bildverk, hvilka våra förfä-

der lemnat oss. Det så kallade Kiviks-

monumentet visade oss troligen det äldsta

a£ dessa, som vi känna. Det fanns strax

efter 1770 *) i ett stort stenrör, kalladfc

*) Redan 1756 hade det blifvit anmärkt af Asses-
sor Wessman, hvilken, i Anteckningar om sid

Skånska resa, tryckta i Svens ka Mercu-
r i u s för Maj manad 1758* "d. följ. be-
gkrifvit dessa ristningar. Del var Wessman,
som fallit på den tanken, att de innehöllo teck-

ning af en Romersk triumpb, 1} vilket, enligt

Brocmans förmodan, Iärer skett till följe af de
nakna menniskor, som der föreställas och kan-

éke af den triumnh vagn, som stenen N:o $
i vester skulle funnits, men hvifken af Broc
inan e] kunde igenfinnas. Brocman aftecknadö

Ji8tningarna, mén fana vid jemuföreise
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B r e cl a r ö r, vid fiskeläget Kivik, strax

vid Cimbritshamn i Skåne. Röret var hop-
lcastadt af stora stenar, till en omkrets ,a£

ungefär 500 steg; i midten deraf fanns en
fyrkantig, af flata stenar satt, ofvantill

öppen grafcammare (stenkista) aE 6^ alns

längd, i~ alns bredd samt 2\ alns djup;

men det är genom de figurer, som voro.

inhuggna i dess väggstenar, ojiikt alla öfri-

ga, som vi känna i våra nordiska länder. *)

Figurexne visa, att detta minnesmärke
är en nations verk, som ännu stod längt

efter i konsten, men likväl redan häda
riått eu viss färdighet i att teckna före»

målens contourer. De äro, efter Hilfelings

teckning, stuckna i koppar vid en Latinsk

afhandling af Lagerbiing (som ville göra

monumentet till Romerskt), Lund 1780,
och vid Suhms Danmarks Historia, 1 Delen,

Bland de bästa beskrifningar och
(

förklarin-

gar, vi hafva deröfver, är visserligen Biskop

Miinters. **) På stenarna föreställas i åt»

1

Weasmani afreckning betydliga olikheter och
önskade, att de åter, med begagnande a[ bagge
dessa, omsorgsfullt granskades och tecknades.
Han öTisåg dem röra Calmare L^dingTr 1125.

X)e äro sedermera afritade af Cönduct. Hilfeling.

Gfvetsätu Anm.
*) De likna mycket de hällristningar, bvilka vi

aerian fuunit och annorstädes komn a att såsom
äldsta tidens skrifsätt beskrifva och förklara.

Öfuersätr. An m.
*) Anticfu; Annal. 2 B. 2. H. s. 2(33 och följ.

jemnf. £>JQborg
}

a. s. 167 o» följ, .



slcilliga rader och afclelningar yxor, sablar

och lansfpetsar; en, som det synes, naken
figur på en vagn med 2:ne hjul, och som
har i handen en lång staf eller piska,

bvarmed han väl styrer de 2:ne förut

springande hästarna. Framföre går en>

som synes med ett svärd hota 2:ne andra,

hvilka hafva händerna bundna på ryggen,,

och hvilkas något böjda ställning synes ut-

trycka smärta och sorg. An vidare synes

här i 5 rader en valplats, betäckt med va-

pen och döda hästar, från hvilken man är

i begrepp att bortföra de öfvervunna, samt'

ännu en rad af 6 personer, hvaraf af de 2*he
främsta blåsa i långa krokiga horn (några
metallhorn af dylik form äro fauna i mos-
sar på Seeland och Fyen, och sådana brukas

annu af Kalmucktriia vid deras reli^io-a

sammankomster och tetnpelförrättningaj ).

Framför dessa går en person med ett oba-

kant, må hända musikaliskt, instrument. Än
vidare synes en klädd person (i en temli- k

gen lång räck) och öfver ders fiiifvrid ut-

hugget ett redskap, som liknar en på si-

dan liggande kiitel; tvänne nakna figurer,

»om stå i en rirg, synas sia pä ett par

runda skifvor eller kulor (må händ a" -trum»
mor), hvilka äro med h varandra förbund-

na genom en halfcirkel, som bitter fast

vid en stock eller påle, utan tvifvel för

att frambringa ett slags musik. Andtlipen'

ser man groupper af fångar med händerna



bundna på ryggen, livar groupp med sm
anförare, som har svärd i handen och sy-

nes drifva dem in i ett rum, hvilket ser

ut som ett Grekiskt eller en hästsko med
Utatående spetsar.

Biskop Munter har förklarat det hela,

sJsom slutet på ett slag och de öfvervun-

na fångarnas afrättande eller offring, och
denna förklaring här mycket för sig. Att

lerigsfångar fordom i allmänhet hos oss

blefvo offrade, derorn förmäla icke våra

nordiska literära minnesmärken; men man
har velat sluta det af Skotska och Jrlänska

barders sånger. Att förbrytares afrättande

deremot betraktades såsom en ofFring, har
jag förut anmärkt» Såsom sådana kan man
man ock stundom verkligen hafva betrak»

tat röfvare, hvilka i hedentima ofta utgjor-

de stora flockar, och sådanas, så väl som
upprorsstiftares, afrättande skulle man än-

nu anse för ganska lofliga. Ja, ännu och
af Christna nationer föras krig, hvaruti

ingen pardon gifves, t. e. mellan Spani-

orerna och Americanska Insurgenterna. Att

eljest äfven Greker och Romare i äldsta

tider offrade menniskor, ja till och med
oskyldiga möar, är oss fullkomligen be-

kant. Maken till denna sista bemälda
handling känna vi icke i norden. Den
Svenska Konung Auns söners offrande åt

Oden synes bero på en mythisk fabel, och

en dylik handling, som tilläggas Håkan



* i5i

Jarl, är t»a hända blott en munkdikt (då

den Store Sturleson alldeles intet derom
förtäljer); men öfver hufvud kunna enskilda

fanatiska förbrytelser intet bevisa mot hela

nationers moral och charakter.

Jag är för min del af den tanka, att,

då denna grafvård är sammanliopad af bara

sten och alldeles icke liknar de flesta andra*)

oss bekanta, utan deremot mer de Celti-

ska C a i r n s, så är den icke uppförd a£

våra Göthiska förfäder, utan deremot antin-

gen af Finnska, Celtiska eller Cimbriska
folkstammar, h vilka förut bebodde vår

nord, men dels flyktade för Götherna, dels

kufvades af dem. Det blifver ock derige-

nom märkligt, att stället kallas Kivik,
och att Finnska ordet K i v i k o betyder ett

sterifullt ställe.

Till andra gamla minnesmärken af det-

ta slag hora :

i) Åtskilliga, i klippor inhuggna, figu«

rer, som finnas i största mängd i Bohus*

län och i Blekinge i nu varande Sverige;

*) Stenroret, hvari grafven finnes, na£ot a t ena
sidan, säger Assess. Brocman i sina hanskrifna
anteckningar Konfil- Allmänna Bibliotbeket
i Stockholm, liknar Måles Stenrössja vid Mål-
stad i Medelpad; men grafven är, i anseende
till storleken (4§ aln lång, i| aln bred), lik
WSlstadsgraf ven i Forska socken, b varom förut

är nämndt i (densammes) Helsingeresa. GrSste-

narne» hvarå ristningen finnes, äro ej mer
jemaa eller glättade än våra vanliga runstenar.

Öfversätt» Anm.



de föreställa som oftast fartyg med sina

yoddare.

2) Figurer på runstenarne, hvilka

som oftest äro uselt tecknade och många
från ett sednare tidhvarf (då runorna, i syn-

nerhet i S. eiige, bftikjadea Irnge efter Chri*

stendomens införande). Iniellerud före-

?tril!de de StstHligä föremål, råsom 1 kors-

JQgur6r i mångfailrliga omvexliogar, först

föreställande Thois dubbla hammare, *)

*) Svårligen. lärer på vara Svenska runstenar
(bland hviifca vi ännu icke kanna nägon, som
intygar sig vara ristad i hedendomen) kunna
npptea n^on Tbors hammare (eller dess mär-
ke) enkel, än iniore d u b bel: denna sed*

n a re, eller den du b b] a, saknar åtminstone
alit slags grund i gamla urkunderna, och —
en ifltde eller ic;;de ' århundradets lärda mäns
tanke, med hyad snillrika argumenter den än.

söker göra sig antaglig, förmår väl ej att.hosord^
eller io;de århundradet insätta eller införa en
sak, som den forntidens hafder ej v i 1 1 j a och,
att nämligen döma af spåren ef ter densamma, ef

fe u n n a vidkänna<?; t. e. p§ runstenen N:o
327 i Dautil, der ett sådant tecken finnes och
inskriften slutas med: Gud hjelpe bana
a n d a o c h alla C h r i s t n a! — kan man ej

ur något skäl tro, att tecknet har en sådan be-
märkelse hos en så nitisk Christen,' att han
gjort en sådan bön; och samma är förhållandet

med flera. För öfrigt finnas dessa mångfalldiga

och besynnerliga korsteckningar ej endast på
runstenarna: de finnas på den tidens Cbrifitna

mynt, äfven utom Skandinavien, och der man
ej dyrkat Thor; de finnas både ritade och
skurna, eller uthuggna, på crucifixer i kyrkor
och kunna äfven, alldeles lika dem "på runste-

xiar&e, ses på ett helgedomsskrin i kriUsberga
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sedan diet heliga korset, ormar och dra-

kar (af förr omtalade orsak, hvilken må
hända till och med löranledt att uthugga

dem i sten på Lunds domkyrkas norra

gafvel); ryttare och andra krigare; enskilda

personer, hela groupper af menniskor, le»

jon, u Kvar, hundar, harar och liera djur. *)

5) Andra uthuggna stenar, t, e. den förr

omtalade Gottländffca gamla marmorstenen
med upphöjda figurer och ett med många figu-

rer förseddt sten- lot på Ingialds hög i Små*
land i Sverige, aftecknad i Svecia Aritiqua et

frödierna, TabJgg. I Skottland har man fle-

ra märkliga uthuggna stenar med bildverk,

i synnerhet obelisker, hvaraf några visser»

ligen tillhöra hedniska folkslag af nordisk
härkomst. Också flera, må hända Nordiska,
idoler har, man funnit i detta af våra för-

fäder så mycket besökta och bebyggda land.

-

/j) Ändtligen äro ock de äldsta ut-

huggna likstenar i kyrkor och på kyrtb-

kyrka i Vestergöthland, hvaröfver en teckning
är utgifven \ Konst och N y h e is . M a-
gazinet, S t o c k h. iQ2i,"och" visar inskrif-

ten, att skrinet ej* någonsin haft annan be-
stämmelse, än att bevara lje)£Onsreliquier, med
hvWUa man svårligen . kan J.åta inbilla ai£ att
Munkarne anbrapt Thors hammare eller dess
märke. Dessa och fiew dylika medeltidens
framställningar af<rk«>raet komma att pä etc

annat ställe, sioaiinejlan jeomförde, wpp„V.isi*«,

öfversätt. Anin.

*) S i ö b o r g och dess anvisningar till. Baud!»
m. m. a. 6t. s. ,170, följ.



gärdar märkvärdiga för vår archaeologie

och konsthistoria. Såsom gamla märkliga
glyptiska konstverk i metall nämner jag

blott de äldsta nordiska Konungars och
Magnaters Sigill; men, då alla, dem vi

känna, höra till Chrisna tiden, blifver de-

ras beskrifning här både opassande och öf-

verflödig. Om de förmenta hedniska ensi-

diga myntens eller bracteaternas stämplar

har jag nämnt i det föregående.
Deremot hafva vi ännu att omtala en

betydlig gren af den äldsta nordiska konst-

historien , nämligen väfni ng och
brodering; så vida bilder och figurer

dermed förställdes. Dessa konster utöfva-

des förmodligen blott af fruntimmer} men
de använde också mycken flit på dylika

arbeten. I afseende på vara grannar Sach-

sarne, hafva vi ett rigtigt historiskt vittnes-

bord af ett åsyna vittne om dylika, genom
qvinnohänder, bland dem frambragta konst-

verks förträfflighet, ännu medan de lefde

i hedendomen, nämligen vid ungefär år

680, af Biskop Adhelm, som anbefaller

dem såsom mönster för de Brittiska nun-
nornas arbeten , samt beskrifver dem såsom
konstig väfning, hvilken genom åtskilliga

färger föreställde åtskilliga sköna och för

ögonen behagliga bilder. *)

*) A d h o 1 m u 1 de laude virgioitatii, bos F i*

icber (Geich. der H«ndlung, etc. I. 20.)
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Tapetserier, på sådant sätt förskönade,

söktes här i norden och dess grannriken un-
der hedendomen och de första Christna tider

mycket mer än nu förtiden (då de som
oftast bestå af måladt eller tryckt papper),

efter som de begagnades till att kläda

gästsalarnas, rummens och templens vaggar,

i synnerhet vid sammankomster och hög-
tidliga tillfällen. Det samma var fallet i

Tyskland och England, Detta skick och
fruntimrens färdighet, hvarpå det berod-

de, uppstiger ända till mythiska tidhvarf-

vet. Således omtalas broderier eller bild*

väfning redan pa flera ställen i Edda sån-

gerna. Hjeltinnan Gudrun omtalar *) den*

na sin sysselsättning på föjande sätt:

Sju halfva åren

Satt jag med Thora,

Håkans dotter, i

i Danmark.

Hon mig till gamman
virkade i guld

Sydländska borgar,
Danska Svanar.

Vi aftecknade

Ädlingars lekar,

*) Guärunar qv. 2. (Edda Antiquior 11. 299. Ed.
Hafn.) Saemundar Edda Ed. HoJm. s. 232. God-
runar harmr itr« 15 etc. jemnf* aunj. tillGänge
Rolf S. 1. »40.

>



Konstigt afbildade,

Konungens kämpar;
Högröda sköldar,

Huniska kämpar,
&v Furstens hjeltar,

1

•

,

Med hjelm och svärd.

Sigmunds skepp ;

skrida; frän land, *

Med gyldne prydnader
•Uilrtiggna stammar,
ivi utsydde

Slaget på \F i v e,

Mellan- Sigars

Och Siggejrs härar.

Volsunga Sågan, som egentligen är en

teinligen gammal prosaisk commentarius of*

ver, dessa och flera nu förlorade forntida sån-

ger, uttrycker sig ihärom sålunda: "Gudrun
förblef hos Thora och vof börder (eller

tapeter) åt henne samt aftecknade derpä
mänga stora bedrifter och skona lekar, som
den tidén voro brukliga. Svärd och bryn»
jor och all konglig skrud; Konung Sig*

jmunds skepp, då de seglade ut ifrån landet,

samt de slag, som föreföllo söder på Fron
(Five) mellan Sigmund (Sigar) och Siggeir.

Slikt tidsfördrif hade de, och Gudruns
stora bédröfvelse lugnades mycket derafV' *)

#
) Vohunga Sagan hos Björner, Gap. iC, och om
det följande i 32 Cap.

1



I samma saga förtäljes (efter sånger, som
rm för lång tid sedan äro gångne förlora-

de), att Brynhilda, då hon lättat Lärlek för

Sigurd Fafners, roade sig heailigen med
brodering af guld och utsydde hans hjäl-

tebragder, draken Fafners öfvervinnande,

hans efterlemnade skattérs och dyrbarhe-

ters bortförande samt Regins derpå följande

dråp. Då Gudruns moder Grimhild ville

öfvertala henne att gifva Konung Atle, sooi

friade till henne, sitt ja, lofvade hon hen-

ne bland annat Hunniska (d. ä. Vendiska)
tärnor, som väl förstodo sig på broderi

och veste att gifva guldet en behaglig

glans'. *) Mycket länge voro Sigurd Faf-

nersbanes hjeltedater föremål för tecknin-

garne på sådana tapeter. Således förelade

Konung Olof den Helige Skalden Thor-
fin, att i en visa besjunga den handling,

fioni föreställdes å det tapetseri, han hade
midt för ögonen; det var nämligen Fafners

dråp. **) Skalden beskrifver teckningen

på tapeten ungefär med dessa
. ord: "Hjel-

ten far fram i sin vrede; hans blanka kjin*

ga, med all kraft nedtryckt genom drakens

bröst, slår fast i hålans (grottans) botten.

På bägge sidor nedströmmar blodet; men
Fursten vill laga 6ig ett villebråd" (deri-

*) Gudrunar qv. II. anf. st, s. 511.

**) Flateyar Bofcen, anförd i Mullers Sa.^a- Biblio-

theU, 2 D. sid. 3^6, afvensom af Torfaeus a

rrolego«n?ua Ilijt. £\orv<?£.
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genom nämligen, att han utref ormens
h jer la, att steka och uppäta det, för att, en-

ligt gamla vidskepelsen, derigenom blifva

vis). Redan i Prins Hamlets ungdomstid
var Danska konungaslottet, enligt Saxo,

pryddt med tapeter.

Men här gåfvos visst mänga flere fö-

remål för qvinnokönets broderi- och väf-

ningskonst i norden, t. e. krigarnes fa-

nor. Således yttra flere Brittiska förfat-

tare sin förundran öfver den stora konst,

som var använd pä Danskarnas hufvudfana,

som skall varit utsydd af Ragnar Lodbroks
5:ne döttrar före år 878, enligt sägen på
en enda middagsstund. — Deruti var före-

ställd en korp, som stunäom syntes framfly
ga i full fart, men andra gånger hänga med
vingarna i stilla overksamhet. *) En dylik

fana fick Sigurd, Orkenöa Jarl, till föräring

af sin moder. Dylika troddes gifva här-

föraren seger, förmodligen efter som den
föreställde den åt segerguden helgade
korpen. **)

Ofta afbildades djur och foglar på de
äldsta, oss ännu af eget betraktande be"

*) Asser* Menev. de rebus gestis Alfredi R. bos?

Fischef, I. 19. Euligt andras berättelse var fa-

nan hvit och bars i fredstider- men korpen
antingen syntes, blott när den bars i slag, eller,

hade efter vunnen seger en stilla och (redlig
skickelse. Encomium Émmae hos Du Chesac*
Ser. 1\. Norm. p. 109.

**) 01. tr. S. I. 223.

/
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kanta, tapetserier. På de Tyska af den-
na art, mest svarta och hvita, har Fischer

(som öfver hufvud noga undersökt alla

dylika forntida konstverk, hvilka han
fått se) upptäckt djurarter, hvilka ej mer
finnas till, utan beskrifvas af Romer-
ska författare (Tacitus och Plinius) i

Germaniens vilda skogar. En sådan gam-
mal tapet har nyligen blifvit hitförd från

Island, hvarest den sist tillhört en kyrka,

men förvaras nu i Antiquariska Museum.
Den är genom ett slags arabesker, i en icke

dålig smak, afdelad i runda fält, hvaruti

finnas åtskilliga djur, såsom hjortar, lejon,

o. s. v. Figurerna -äro svarta på gul grund,

och det hela framställer sig rätt väl pa

litet afstånd. Andra gamla tapeter före-

ställa blomster- och jagt-stycken, skölde-

märken, eller ridderliga vapen, o. s. v.

Ofta har man också, enligt hvad re-

dan är nämndl, sett historiska scener och
händelser dera tecknade* Ett visserligen

mycket märkvärdigt tapetseri af denna art

omtalas i Olafssons och Paulsens resa ge-

nom Island *) vid år 1760 på följande sätt:

"I Holums domkyrka hafva ända till för

kort tid sedan varit gamla tapetserier med
artiga historier: man har der sett de gam-
la nordiska skeppens daning med flera sa-

ker, samt några inskrifter." De» tiden*

*) Andra Delen, s. 735.



förakt för alla forn-nordiska konstalster hax

visserligen påskyndat dessa ganska märk*
värdiga styckens undergång — dock finues

der ännu ett och annat tapetserie från

featholska tiden, mest föreställande bibliska

historier; ett sådant af en icke obetydlig

längd, kommet frän Island, förvaras nu,

jemte liera dylika saker, på Kongl. Muse-
um för fornsaker..

För dessa gamla historiska tapetseriera

förlust, i vår nord, är den literära och
artistiska verlden hållen någorlunda ska-

deslös genom Montfaucons *) präktiga af-

teckningar och förklarande beskrifningar

öfver ett sådant, från de, öfver en del a£

Frankrike hqrrskande, Norrmäns tider. Det /

förvarades i. domkyrkan i Bayeux i Nor-
mandie samt uppvisades till och med i i8:de

1

århundradet på vissa årliga högtider. Det
föreställer Wilhelm Conqudstor (Eröfraren)— hvilken först var Hertig i Normandie
och sedan tillika Konung i England —
hans tåg till detta rike omkring ar 1065,
med andra dertill hörande vigtigastq händel-
ser. Här hafva vi en rik och äkta källa till

kunskap om Norrmännens costiuna i kläde-
drågt, vapen, jagtapparat, fartyg, o. 8. '

v.,

som ej nog kan recommenderas vetenska-

pens idkare och artister, som villja göra sig

bekanta med medeltidens Jif och verksamhet.

*) T Munumens de la Monarchie Francal^e, T. L'
Tal>. 53—49. T. 11. Tab. 1^9. v

! i



Det tillkommer oss ej att här beskrif-

Va fruntimrens öfriga konstiga handarbeten

i linne- och klädväfning, brodering med
guld på siden och Andra kostbara tyger,

ib. m. Vi villja blott anmärka, det Saxo
omtalar fint och konstigt väfvet linne, så-

som inhemskt alster i Danmark under he-

dendomen; och med honom' öfverensstäni-

nia Edda-sångerna deruti, att Norge då
synes hafva frambragt mycket mera lin än
nu för tiden; att linskötseln också med
Norrmännen öfverfördes till Island, hvar-

est den nu länge sedan är utdöd5 men stäl-

lens namn Linåkrar (d. ä. Linåkrar)

in. m. bevisa, att den der egt rum i gamla
dagar. De talrika trälinnor, som höllos i

stora hus, hafva ofta utgjort folk till ett

slags linne- och klädes -fahriquer under
husmoderns eget öfverinseende.

Våra förfäder satte mycket värde pa
skona och präktiga kläder. Deras grannar

och anförvandter, Fruerne, förfärdigade

serdeles fina och sköna klädeskappor af

hvit, grå, blå och skarlakansröd färg, som
voro mycket kostbara och eftersökta, till

och med i Österländerna, så att Carl den
den Store sände dem, såsom kärkomna
föräringar, till Persiska Konungen. *) För*

• Arch. * 11.

*) Monachus SangaU* in vlln Car. M, II. i4>

(hos Fiscber, I. 7/1),
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snodligen hafva de eljest blifvit ofver Öster-

sjön och Ryssland förda till Orienten och
der afyttrade mot siden och andra finare

tyger, i stallet för att nordens silfver och
guld nu öses ut för Persiska och Indiska

shawlar.

Verkligen har här i norden, till och med
under hedendomen, herrs ka t till vissa delar

en orientalisk prakt hos de stora och rika.

Manspersoner buro till ståt t. e. skar-
lakanskläder, det finaste p els-
verk, sammet och fint linne, sto-

ra arm- och fingerringar af guld,

andra smycken, ja äfven sköldar
af guld, prydda med adla stenar* Några pä
ajelfva Island, hvarå vi hafva uttryckliga

historiska vittnesbörd, buro stora vida
silkeskåpor med släp, försedda med
guldknappar. Fruntimrens drägter
voro naturligtvis icke minre kostbara»
Sängkläder, såsom sparlakan, täcken,
o. s. v., svarade deremot och voro som
oftast broderade eller utsydda, ja stundom
besatta med perlor, och dynornas öfver.

drag af siden. Matborden betäcktes

med sköna, fina dukar; och handdu-
kar brukades efter Österländsk sed vid
fiandtvagning före och efter måltiden.
Om de i husen brukade tapeterna
har jag förut talat. Golfmattor sy-

nas nödvändigt hafva hört dertil], och da
omtalas på flera ställen i Volsunga Sagan.
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Målning, förgyllning, ja till och
med massivt guld och silfver var stundom
användt på panelverk, ornamenter och meu-
bler» Härtill' svarade andra h u s g e -

råd, såsom: diickeshorn, bäga-
re, kärl, fat och tallrikar, ni. m.
af guld och silfver, eller ock af andra för-

gyllda, äfven med blått eller grönt emaille-

rade metaller. Kittlar och kar, äfvea
cå d o 1 k a r, knifvar, pincetter,
s a x a r, ni. m. af koppar, serdeles väl

arbetade och smakfullt utsirade, har man
ofta funnit i jorden har i nordiska länder-
na. Äfvenledes prydliga urnor af rent
guld, af glas, eller till och med af krystall,

med massiva guldband; dock äro de flesta

af ler ofta rätt fina med sköna prydna-
der. Bland de i högarna funna saker för-

tjena ock anmärkas en
1

del större eller

minre glaspärlor och andra smyc-
ken, h vilka stundom till och med likna

konstigt mosaikarbete. Man vet, att Brit-

terna beställde glas från Tyskland i 8:da

århundradet (nämligen Abboten Gutbert hos
Bbnifacius). Emaillering häfva vå-

ra förfäder så väl förstått, att våra nuvarande
konstnärer tillstå sig ej kunna förfärdiga

den så varaktig. Deras guldsmeds*
och metallarbete har (såsom Sa-

xos och Eddas sånger från hedendomen
alla redan omständeligen antyda) varit för-

träffligt, ja, ofta till och meå smakfullt»
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Det visa nägra, de få limningar, vi anim
hafva qvar deraf, t. e. på Kongl. Antiqua-

riska Museum, hvilket dock är anlagdt nu
först i i9*.de århundradet, nämligen år

1807, sedan så många herrliga samlingar af

fäderneslandets förnsaker, l. e. den utmärka
ta Thorkelinska, blifvit förtärda under bom-
bardementet samma år samt tillförne i

vadeld 1794* 1795 oc '1 i 72 8, andra slika

förluster att förtiga.

Om våra förfäders vapen (hvilka

sannolikt i det mesta liknade medeltidens

öfriga, dels Europeiska, dels Asiatiska, na-

tioners) vore här för vidlyftigt att orda

med någon fullständighet. Att de varit

starka och konstigt utarbetade, det visa de,

som ännu förvaras på Konstcammaren, An»
tiquariska Museum och flera ställen. De
äldsta nordboarnes (sannolikt Finnska el*

ler Celtiska urfödingarnes) hafva väl till

största» delen varit af slipad flint-
sten, såsom våra grifthögar visa i mängd?
men det är ock troligt, att man begrafvit

dessa vapen med de döda, dels derföre, att

de ansågos såsom Thordönsgudens, Thore»
skyddande sinnebilder, och dels derföre»

att de, såsom nästan oförtärliga af tiden,

ansågos oförgängliga och passa bäst

till jättestugorna eller kämp^grafvarne»
hvilka med skal kunde nästan tillegna sig

Aegyptiska namnet för dylika hviloställen,

nämligen e vi^a boningar» Vid de£*



sa flintvapen och redskap är att märka,
'Jet mycken flit och konst blifvit använd
till deras slipning, samt att man funnit fle*

ra dertill brukade slipstenar. På några

dylika tveeggade dolkar gar eggen i en
krokig linie, och har man ansett dem vara

danade med en liten hålmejsel, likasom

några också hafva velat sluta, det man for-

dom förstått att göra flintan smidig och
såmedelst bearbeta den. *)

Att vapen af jern brukades här i

norden mycket långt tillbaka i tiden, är

bevisligt; men som oftast hafva alla dylika

saker längesedan förrostat i jörden och
blifvit förvandlade till jord igen. De af

toppar och metall, ofta mycket
prydliga, **) finnas i större mängd (dock
äro äfven dessa stundom alldeles förvit-

trade eller sönderergade), och det är om
dem i synnerhet märkvärdigt, att de gam-
le förstått att så härda kopparen, att den
i styrka och skarphet liknat stålet. Sedan
fick man här i norden vapen af det ypper»

ligaste stål. Ett sådant svärd, 5 alnar

långt, fanns i jorden på Island ar 1744?
då rosten blifvit afslipad, erfor man, att

det var det aldra bästa stål, hvitt i brot-

tet. Pä klingan var förgyldt löfverk och
1

*) Possclr, Om Fornsaker p5 Ön Fobr, i Antiqu.
Ann al. 3: 74.

**) Om några dylika, $a t. e. Öfverste Guld-
bergs berättelse om de af bonom upptäckta

och samlade fonuaker, a. st. &;'5*B> 5-3»
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bokstäfver, som ingen kuude läsa. *) Öfvei?

vissa Furstars, hjeltars och rika mäns präk-

tiga och kostbara vapen finnas nästan o-

räkneliga beskrifningar i sagorna. Till

rustningen räknade man också sadlar
och annat r i d t y g ; betsels t anger
och plåtar, samt hästarnas öfriga pryd-
nader, voro ofta konstigt utarbetade. Skal-

derne omtala äfven täcken eller scha-
brak, prydda med silfver och guld. Äfven
nämna de förgyllda vagnar. Detta är

sa mycket troligare, som förgyllning och
jxiålning användes, efter hvad jag förut

anfört, på skeppen och deras tillbehör.

Lätteligen frestas man att fråga: hvar-

ifran kunde all dylik prakt och rikedom
feomma till det fattiga nörden? De hade
flera källor, i synnerhet dessa;

1) Handel. 2) F i s k e r i. 5)
Krigsbyte. 4) Subsidier eller frem-

snande sold. Vi villja korteligen omtala

en hvar af dessa puncter för sig.°

1) Nordens handel var måhända,
under de sista hedniska och första Christna

tider, i förhållande till det öfriga Europas,
vigtigare an den är nu, då Britternas och
Americanernas köpenskap och sjöfart har
fått en så stor överlägsenhet. Bern*
b t e n, som mest fanns på Preussiska, Tyska
och Danska kuster, var redan i Romarnes

*) Jon Olafggon, om Antiquit. p8 Ifland, i Antiqut
AllR&l. 2t 190.



välmagtsticl utomordentligen dyrbar och
betaides föjaktligen ganska väl. Längre
fram i tiden voro Byssland, Sverige och
Danmark af det egentliga Europa de en*

da länder, som voro i bisittning af ori-

entaliska handeln. De dyrbara Indiska»

Persiska och Arabiska varorna fördes från

Constantinopel och länderna vid Svarta

Hafvet genom Ryssland till dess och Ven»
dernas Östersjöhamnar, derifran, i synnerhet
öfver Gottland och Bornholm, till Sverige

och Oanmärk och härifrån till Tyskland,
StorBrittannien och flera af Europas betyd-
ligaste länder. Norrmännen foro ock myc-
ket sjövägen förbi Nordcap till Bjarma*
land, eller nuvarande Permien, som ocksä

var i besittning af en betydlig Österländsk

handel. Äfven handeln med kostbara Rysska
och Norrska pelsverk inskaffade mycket
penningar. Således strömmade guld, silf.,

ver och dyrbara saker till de nordiska län»

derna. Dessa hade redan den tiden mycket
betydliga handelsstäder; nämligen Ryssland

(som från <):de århundradet beherrskades

af Skandinaviska Furstar): Kiow, Holmgård
eller Cholmogrod, Nowogrod, m. il.j de
Vendiska eller Slaviska orter i

Tyskland: Jomsborg, eller Vinetha (en

lid enligt Adam af Brehmen den största

i Europa), Jnha § F.betra, Meklenborg; än

vidare i Norra Tyskland: Liibeck,

Hamborg» o. fl. sapit sedan Brehmen* I
*

i
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S v e i i g e: Wisby på Gottland (en tid

en ofantligt stor och präktig handelsstad,

nu minre betydlig); på fasta lan»
det: Upsala, Sigtuna, Birca eller Björkö;

också vid Halör i Skåne var en årlig

marknad, som besöktes* af folk från alla

nordiska riken, samt af Tyskar, m. fl, I

Norge voro Tunsberg och Stenkjär

mycket gamla handelsstäder; med Christen-

dotnen uppkommo i synnerhet Throndhero,
Bergen, m. fl. 1 Danmark voro väl

Schleswig och Ribe mest berömda för

handel; men dessutom voro Lelhra, eller

liejre, Roeskilde, Ringsted, Odense, m. fl,

bekanta för ålder och rikedom. Isländare

och Norrmän voro Americas första bekanta

upptäckare: de och Danskarpe ensamma
förde der länge handel; men den förstör-

des och kom alldeles i glömska genom åt-

skilliga olyckshändelsen För öfrigt far

jag angående nordiska handeln hänvisa

till Suhms, Gusr. Badens och Fisöhers verk
•

i detta ämne. Prof. Rasmussen har ock
nyligen utgifvif en mycket intressant af*

,
handling om Arabers och Persers bekant-

skap ined vår nord, och denna var för*

värfvad undéx haridelsresor, den tid Skan-
dinaver och Ryssar ännd voro hednin-
gar. Så väl från Romarnas tid som från
medeltiden har man vFven underrättelser,

att Indiska köpmän besökt vara orter —
och i Islands första Christna tider hemsök*
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tes det af åtskilliga Artas erna ner, hvilkas

vidsträckta handel nu likväl är mest in-

skränkt till Orienten och Bysska riket. Hår-
af kunna vi förklara oss det stora antal

gamla Österländska och Gre-
kiska mynt, som ända in i våra dagar
uppgräfvits ur jorden här och der i dessa

riken, likasom också de kostbara öster-

ländska rökelsesorter, hvilka man
stundom finner i griftbögarna, såsom brän-
da eller ditlaggda vid de aflidnas lik be-

gängelse.

2) Fiskeriet var äfvenledes på de
Cider en betydlig rikedoms-källa för de 3
nordiska riken. Sillfisket under de Skän.
ska och Danska kusterna indrog såiedes

ofantliga summor: det var i synnerhet för

dess skull, som den stora årliga markna-
den, hvilken hölls i Halör (och till en del sä

till sågandes i Öresund), blef besökt af Rys*
car, Preussare* Vender, Tyskar och andra.

Arnold af Liiheck beklagar sig ofver
den mängd guld, siifver och dyrbarheter,

som på sådant sätt infördes i norden för

en, som han sjelf yttrar sig, i sjelfva ver-

liet dålig *?I!er ringa handelsartikel. Norges,
Islands och Grönlands fiskerier och hvalfisk-

fängst voro i forntiden &å mycket vigtigare och
mer lönande, som Terreneuves och Sydhaf-
vets då voro alldeles obekanta och obegag»
made, och Straat Davis alldeles icke besök-

tes af andra än Norrmännen och de från
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dem utgångna colonister. Den tiden voro

också h v a 1 r o s s t ä n d e r, h v i t a

Grönländska björnskinn och
Isländska falkar (som i gamla da*

gar mycket brukades vid jagt) serdeles be«

gärliga och karkomna articlar.

3) Vikingsfärder, eller kaperi,

hvilket stundom urartade till sjöröfveri.

Vi kunna icke neka, att det drefs temli-

gen långt här i norden, likasom till och
med i gamla Grekland; men å andra sidan

är det visst, att dess faslighet af sednare

författare blifvit mycket öfverdrifven. Vi
bära ocksä försätta 06S i detta tidhvarf,

för att kunna inse orsakerna dertill. Ifrån

urminnes tider fanns nämligen en ingrodd,

efter tid och omständigheter föranledd, fi-

endskap mellan sydländningar och nord-

boar. Det är bekant, att Romarne under
sin blomstrande priod förde krig med
alla jordklotets nationer, som de kunde
räcka, Brittannien och Frankrike, med stör-

sta delen af Nederländerna och en stor del

af Tyskland, eröfrade de, och vi kunna
knappt tvifla om, att Ju flyktingars utvan-
dringar hafva i anledning deraf egt rum
till de mer eller minre beslägtade Skan-
dinaviska folkslagen, i synnerhet till det

närmast liggande Danmark, och dessa haf-

va dä fortplantat sitt hat och sin hamndlyst*
rad mot Romarna och deras underkufnings-
grundsatser hit till norden. Stan England

*



bekrigade Romarne de i Skottland bosatta

Pieter, ett folkslag af nordisk härkomst,
som ingick förbund med Sachsarna, Jutländ-

ningarnes grannar, och måhända likaledes

med éjelfva Jutarna — då de Romerska
författarne ofta innefattade nordiska folken

under deras granliars och slägtingars, Fran»
kers, Frisers och Sachsers, namn. Nu öfver-

föllo dessa förenade nationer de Romerska
provincerna, i synnerhet Englands och
och Frankrikes kuster, med sina krigsflot-

tor, odh det rika bytet gjorde, att dessa

plundringståg fortforo. Ändtligen intoga

Sachser och Danskar, under namn af Ängel*

Sachser, hela England i 5:te århundradet,

och nu synas nordboernas krigiska sjötåg

till andra länder nästan afstadnat någon
tid, tilldess Frankerne, som imellertid er-

öfrade Gallien och gåfvo det namn af

F r a n k r i ke, hade antagit Christendomen,

och dess beherrskare, under sken af att

utbreda denna, begynde föra blodiga eröf*

ringskrig med de öfriga Tyskarna, i eyn-

xierhet Sachsarna och tillika med Danskarna.

Carl den Store förde således ett häftigt och
grufligt krig med Sachsarna i 32 samfällta år

(från år 772 till 805) och vann ändtligen

öfverväldet samt de öfvervunnas tvung-

na antagande af Ghristna religionen. Ett

stort antal af dessa Sachsar drogo nu till

Holstein oeb utbredde sig må hända till



hela Danmark, hvars Furstar naturligtvis

till att försvara sin sjelfständighet och sina

förfäders tro, rakade nu i häftiga krig med
de Frankiskt- Tyskt- Romerska Kejsarns
och samtliga éf dem beherrskade länder.

Nu rustade nordboarne åter sina krigsflottor

och anföllo sedan oupphörligt de sydliga

ländernas, i synnerhet Frankrikes och do
angränsande Nederländernas, sjöfart och
kuster; derföre blefvo Danskar och Norr-
män så beryktade i munkarnas chrönikor,

och dessa underläto icke att vid alla till»

fallen utskrika dem för de värsta röfvare.

utan att göra minsta afseende derpä, att

lofligt sjelfförsvar hade föranlåtit en sådan
framfart, h vilken sydländningarne först ha-

de begynt att utöfva mot nordboarna. När
vi tillika betrakta de katholska Christ-

xaas framfart mot hedningarna, t. e. Ty-
skarnas mot Preussare, Letter, Esther och
Vender; Spaniorerrlas mot de infödda Ame-
ricanerna; Portugisernas mot Ost. Indianer-
na, o. s. v., så torde vi finna, att deras

omväudelseifver bärrörde af eröfringslust

och den lågaste egennytta, som ej afskydde
några grufligheter, för deras afsigters vin-

nande — så att vi alldeles icke kunna un-
dra öfver våra förfäders rättmätiga förbit-

tring mot slika naturliga och ärfda fiender,

hvilkas grundsats det dessutom var, att e\

anse hedningar for människor, utan såsom
djefvulens barn och afskyvärda odjur, med



hvllka man ej kunde pläga något um-
gänge.^

Således kunna våra föifädérs krigiska

sjötåg mot sydländningama mycket väl

urskuldas — men minre är detsamma fallet

med deras vikingsfarder här i nordiska

farvattnen. Dock må icke glömma«, att

alla de nordiska riken voro en lång tid de-

lade i nästan otaliga smä stater, h vilka lätt

kunde komma i fejd med h^arandraj också

beboddes då Östersjöns sydliga och östliga

kuster af folkslag med fremmande härkomst,
språk och seder, såsom Finnar, Slaver och
Vender — mot hvilka också ett slags ärft-s

lig fiendskap egt rum ända från de stora

nordiska folkvandringarnas samt deraf föl-

jande ömsesidiga eröfringars och utflyttnin-

gars tid. Imeilertid finna vi, att de mest
ansedda Vikingar städse skonade farande

köpmäns och handelsskepp, samt att de
handlande, till följe af den i norden all-

männa gästfriheten, reste med stor säkerhet

till lands, utom öfver stora hedar och vil-

da skogar, hvarest fridiösa stigmän uppe-

hollo sig. Vi kunna ock lätt föreställa oss,

att, om sjöröfveriet varit sä allmänt i de

nordiska och Östersjöns farvatten, , som det

nu utskrikes hafva varit, så kunde de gam-
la nordboarnes handel, köpfärder och fi-

skeri ingalunda stigit till den höjd, som
de verkligen giort. Ett talande bevis för

nordsjöns säkerhet den tiden tror jag mig



finna derati, att jag knappt kan erinra mig
ett enda exempel på, att något af de talri-

ka skepp, som gingo till Island, för att

colonisera det, och sedan för att derstä-

des drifva handel, någonsin blifvit öfver-

fallet eller plundrad t af sjöröfvare.

Icke desto minre indrogo, som sagdt

är, de hedniska Skandinavernas vikingstag

a de rika sydliga farvattnen och kusterna,

samt deraf följande eröfringar, i Norden
många dyrbarheter och betydliga rikedomar.

4) Den ijerde källan till nordens rike-

dom var våra förfäders myckna krigs-
tjenst hos fre mm an d e, i synner-

het i Ryssland och hos Grekiska
K e j s a r n e , hvarest de voro bekanta
under namn af Vareger, Barange r,

eller V ä r i n g a r. Det är alldeles öfver-

flödigt, att här uppehålla oss längre vid
detta bekanta ämne; blott det vill jag an-

märka, att genom Skandinavernas mänga
resor af alla slag infördes efter hand mån-
ga fremmande moder i drägt, vapen och
byggningssätt, så att konstnärerne följakt-

ligen äro berättigade att, i brist af nogsana
kännedom om den äkta nordiska costumen,
i bildliga framställningar från Qiäe eller

io:de århundradet, följa dem, som man af

fremmande konstverk ser da blifvit bru-
kade af sydliga Norrmän, AngelSachser

samt do i England bosatta och herrskand*
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Danskar, Franker, Sachser och andra Nord-
Tyskar.

Således kunna vi förklara oss det verk-

ligen stora välstånd och den prakt, söm egde
rum i våra nordiska länder i hedentima.
Adam af Brehmen prisar således Sverige
för dess utomordentliga bördighet på frug-

ter och honung samt dess rikedom på guld
och silfver. Han tillägger än vidare, att

Svenskarne ej hade brist på någon ting,

utom på högmod (superbia). Öfver hufvud
hafva mänga scribenter i nyare tider sökt

utbreda origtiga meningar om våra hedni-

ska förfäders charakter, då de skildra dem
utan undantag såsom vilda, grymma, falska,

okyska och begifna på alla barbariska la-

ster. Nyss anförda vittnesböd af en samti-

dig och Christen författare bevisar motsat-

sen. I afseende på beskyllningen för deras

vilda seder och umgänge, anförer jag a£

munken och chrönikskrifvaren Alberik vid

ar 875 *): att Norrmännen (det vill säga

Danskar, Norrmän och Svenskar i allmän-

het) väl voro ett ostadigt folk och icke

förnöjda med. sina egna gränsor, men att

de likväl voro serdeles behagliga och hö£-

liga, hvarest de än kommo; Sachserne der-

emot, säger samma författare, voro ostadiga,

*) Anfördt af Lagerbring i Svea Rifcea Hist. I.

429. Norrmannorum gens ett instabilis nec p*°*

,
priia contenta terminis, gratioea tamen, quo-
c-uoiquc vencrit, et affabiha.

*
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men tillika vilda och häftiga. Dock pri*

sas dessa samma, ehuru hedniska, Sachser,

våra grannar, också af samtida författa-

re, som berätta, att de voro fredlige hem-
ma och sörjde med blid välvillja för sina

medborgares välfärd. *) Att Norrmän och
Sachser förde krig med grymhet, hafva

de på sin tid gemensamt med hela verl-

dens inbyggare; dock onekligen öfverträffa-

des de af de Christna både dä och sedan

i slik framfart mot eVöfrade länders in-

vånare, åtminstone hvad tankfriheten an-

gick. Man j einnföre t. e. den, genom blott

politik, christnade Rollos och hans Norr-
mäns rättvisa samt milda regering i Nor-
mandie med Tyska munkriddares tyranni-

ska despotism i Preussen och Liefland!

Man har än vidare, för att bekräfta

vara förfaders barbari, anfört, det de tält

bland sig vissa oskick, som voro en följd

af hedendomens grundsatser och begrepp
om rätt, t. e. faderns magt cfver hans pre-

sumtiva barns Ii f5 men man har dock ej

aktat sig för inkastet, att just samma skick

och vidtägter herrskade bland Greker och
Romare, hvilka man dock icke, blott ur

denna .grund! vill tillägga namn af bar-

barer.

•) Eginbard eller Meginhard, hos Adam af Breh-
men, H. E. I. Erant domi pacati et civium
utiiicatibui plaGida benignitatc con5ulent«J #

l



Att här vidare utveckla detta ämne el-

ler röfyer hufvud att skildra våra förfäders

seder, skulle blifva allt för vidlyftigt. —

•

I detta afseende får jag blott anbefalla da
bästa källor, nämligen de öfversättningar,

vi redan hafva eller härefter få, af Stur-

lesons Norska och Saxos Danska Historia,

samt af andra sersfcilda sagor, så ock vissa

hithörande afhandlingar, i Skandinaviska
Literatur-Sällskapets skrifter, äfvensom ock

Rahbeks Nordiska Fortaellinger (berättelser),

hvaraf i:sta bandet är utkommet, och som
innehålla verkliga öfversättningar och ut-

drag af Isländska sagor. Vidare andra, med
större frihet författade och med egna dik-

ter blandade bearbetningar, såsom Suhms,
Samsoes, m. fl. nordiska berättelser;

E v a 1 d s skådespel: B ålder 3 död och
RolfKrakejOehlenschlägers:
Velints Saga och Hr öars Saga,
samt dikten Helge och sorgespelen

Hakan Jarl, Starkodd, Palna
T o k e, samt Hagbart och Signe,
äfvensom, hvad de sednare Christna tider

angår, hans Axel och W a 1 b o r g m. fl.

skrifter, hvilka det här blefve för vidlyf-

tigt att uppräkna. Ändtligen höra hit åt-

skiHiga på modersmålet skrifna instructiva

afhandlingar, t. e. Engelstoft, om
kvinnokönets tillstånd hos de gamla Skan-

Jrch. X2<

I
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dinaverna; P. E. M it 1 I e r, om Vänskap
(i Skand. Lit. Sällsk. Skr.), B. Thorla»
c i u s, om Tvekamp (d. ä. dueller, envig,

holaigång, o. s. v., i Kongl. Danska Vet.

Sällsk. Skr.), m. fl.

Jag åtnöjer mig med att här anföra

ett utdrag af en äkta, gammal skildring öf-

ver nordiska hedendomens seder, efter en

sång, kallad R i k s m å 1, hvaraf vi dock
hafva blott ett fragment qvar. Deruti lör-

täljes, att guden Hejmdall vandrade omkring
längs efter stranden, under namn af R i k

(Rig), och kom efter hand till 3 olika bo-

ningar, tillhörande 1) halfvilda, sedan lif-

egna bondfolk, från hvilka alla trälasläg-

ter och ofria bönder härstamma; 2) sjelf-

egande eller fria bönder; 3) Hersar, eller

Adelsmän — från hvilka a) Jarlarne, och
fran dessa återigen b) Konungarne här-

stammade. Skalden beskrifver det lefnads-

sätt, hvardtera af dessa äkta par förde, deras

boningar, drägt, sysselsättning, m. m. dock
allt på ett enkelt och korrt sätt. Rik, eller

Hejmdall, såsom mensklig vandringsman,

uppehöll sig på h vartdera af dessa, ställen

samt blef emottagen och uppassad såsom
gäst i 5:ne nätter. Skalden gifver på ett

icke otydligt sätt tillkänna, att Rik hade
del i fortplantningen af den afkomma,
h varje äkta par sedan fick, men att han
ej erkände några barn för fina egna,
utom^blott den yngre Rik, frän h^ilkea



Furstar och Konungar härstammade. Vid
följande utdrag af sången vill jag ock bifoga

mina anmärkningar öfver dess historiska

värde och betydelse, med afseende på hvar
och en af de omtalade stammarna.

Qvädets upptecknare förutskickar sirt

egen korta erinran, förmodligen grundad

på traditionen, d. ä. de äldsta rhapsoderä
eller skalders berättelser.

Så förtäljes i gamla sagor, att en af

Asarne, som het Hejmdall, reste en gång
längs efter hafsstranden och kallade sig

Rik. Efter denna berättelse är qvädet af*

fattadt.

Den väldige starke och vise As (Asa«

gud) Rik gick fordom fram åt gröna (cl,

a. obanade) vägar- Han kom:
I) Till ett hus eller en hydda, der

dörren stod halföppen, men eld brann på
golfvet (likasom i Svenska och Norrska*
samt yiss.a Gaucasiska folkslags och * i de
äldsta Grekers m. fl. rökstugor). Dörren
stod på glänt. Der satt ett äkta par, här»

dade af arbete (eller kringvandringar): de
hette Ae och Edda (d. ä. farfars far oöh
mormors mor, eller förfäder i tredje led).

Qvinnan var klädd i gammaldags drägtj

men den beskrifves icke vidare. Gästen

Rik satte sig midt i huset (eller midt på
bänken) mellanman och hustru. Edda fram-

satte tun^bakadt och tjockt bröd, fullt af

*ålor. Också framsatte hon på bofdet etfl
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slcål med soppa, satt pa ett fat; för öfrigi

var kokadt kalfkött läckraste rätten. Då
de uppstodo från bordet, lade Rik sig midt
i sängen mellan de äkta hjonen -— och
blef således i huset öfver tre nätter.

Efter nio månader födde Edda en son

med svart hår (eller svart hy). Denna blef

på hedniskt vis vattenöst och kallad Trä!»
Han vexte och trefs väl, men fick skrumpen
hud pä händerna, krumpna knogar, tjocka

fingrar, trumpen uppsyn, lutad rygg och
långa hälar. Sedan lärde han sig pröfva

fiin styrka, binda bast, bära tunga bördor
och måste hvarje dag på sina skuldror

hembära bränsle ur skogen. Dit till hyd*
dan kom gångareflickan vandrande; hennes
fotsulor voro fulle af ärr, hennes arm sol-

bränd, hennes näsa brokig, och T hy
(Danska T h y e n d e, tärna, trälinna) var

hennes namn. Hon 6atte sig midt på bän-
ken; sonen i huset satte sig jemte henne:
de hviskade och glammade samt redde en
säng. Så försvunno de oblida dagar. De
lefde dock förnöjda tillsammans och aflade

baxn. Dessas allegoriska namn hafva un-
gefär följande bemärkelser:

(Hreimr) So tig. — (Fjösner) Rökig.

(Klur) Grof. — (Klegge) Klumpig. —

»

(Kefser) Kifaktig. — (Fulner) Ful. —
(Drumbr) Tölp (o v i g, dum, fumlig). —
(Digrade) Tjock (diger). — (Dröttr) Drö.

nare (senfärdig). — (Hösner) Hönsvak-
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lare. — (Luti) Lutande, krokig. — (Leg*
gjalde) Liggkär.

Deras sysselsättningar voro att gärda
gärdesgårdar, göda åkrar, uppföda svin och
gräfva torf.

Döttrarna voro dessa:

(Drtimba) Dum. — (Kumba) Stum. —
(Öckvinkalfa) Vindbent, skefbent. — (Arin-

nefja) Örn» (krok-) näsig. — (Ysja) Fräck.
— (Ambått) Slafvinna. — (Ejkentjasna)

Trätgirig. — (Totrug-hypja) Trasig. —
(Trönubenja) Söndrig.

Af dessa tillsammans äro trålarnas

slägter komna.
Så långt går skalden, hvåd qvädets

första afdelning angår. I det hela talar

han om våra nordiska landsinbyggare —
här i synnerhet om de äldsta, och antydes

detta utan tvetydighet, så väl genom ord-

ningen i berättelsen, som genom namnen
Ae och Edda, eller förfäder i tredje ättled.

De och deras afkomlingar beskrifvas såsom
svartlaggda och svarthåriga (alltså häri lika

Finnar, Lappar och Celter, hvilka sanno-

likt anses varit nordens äldsta inbyggare).

Deras lefnadssätt och sysselsättcingar lik-

na de ringaste bömle*nas, och deras barn

blifra samtliga trälar eller lifegna, bond-
folk af ringaste stånd, sa snart de nämli-

gen kufvades af de invandrande folkslag,

fovilka sedan omtalas i <jvädet. Här»

^ .- JA
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vid ar alt anmärka, det Tacitus *) bestrid

ver Trålarnas författning bland de gamla
Tyskarna alldeles på samma sätt; "Hvarje

trål, heter det, bestyrer om sitt eget hus

pch boning. Herren ålägger honom ea

afgift i säd, boskap eller kläder, och detta

måste trälen aflemna," Jag tror, att denna
de ringaste landboars träldomstiilstånd

kommer, som sagdt är, deraf, att de voro

våra länders äldsta, ra och halfvilda invå-

nare af Finnska eller Celtiska stammar: dä

Götherne inträngde från öster, utvandrade
en del till Samojedernas, kapparnas och
Finnarnas skogar samt Skandinaviens fjäll-

tracter, eller ock togo de flykten utur Dan-
mark till andra länder; men en del måste
afstå sin bästa jord till Götherna, som i

början fredligeq bosatte sig hos dem (lika-

som långt derefter Penns Britter i Virgini-

en), och desss voro de fria landtboar, som
omtalas i följande afdelning af qvädet.

Längre fram i tiden ankommo Göthiska

krigareskaror, hvilka, med tillhjelp af de
tillförne utvandrade blods- och bunds-för»
vandter, alldeles underkufvade och förvand-

lade de förra till de fremmandes underså-
ter, trälar eller lifegna. Denna förmodan
stadfästes af sä många andra dylika händel-
ser i verldshistorien, Således hafva utan
tvifvel Indiens och Aegyptens bvita eröf-

rare underlaggt sig dess svarta och vilda

f
) I aip Germania, 25 Caj?,



invånare; men, då des?a voro långt talrika-

re, blef det nödvändigt för de fremmande
herrskarne, att försätta dem i ett beständigt

träldomstillstånd. Sammaledes hafva ock
de Tyska Riddarne under den långt sedna*

re medeltiden behandlat de fredliga och
sagtmodiga Preussare, Letter, Esther och
Venderj ännu förr hade samma öde träf-

fat de infödda Britterna af Sachserna (i

5:te århundradet), då Beda säger om dem,*)
att de förlorade ej blott egendom och
frihet, utan äfven sitt eget modersmål.
Sachserne måste dock långt derefter (i i i:te

århundradet) erfara vedergä Jlnings-rätten,

»är de underkufvades a f Norrmännen.
Derom säger en samtidig författare: "Eröf-

raren Wilhelm gaf sina Norrmanniska va»

penbröder, genom hvilkas tillhjelp han un-

derkufvat landet, Angiernas jord och egen-

domar; men det lilla, som öfver blef, åla-

de han ett evigt träldömsok." Vi veta allt

för väl liiiruledes det, långt derefter, till-

gick vid Americas eröfring af Spaniorerns,

då hela talrika folkslag blefvo antingen

alldeles, eller till en stor del, utrotade, och

de få qvarblifne bragta i det skändliga-

ste slafveri. Således hafva de fordom så

herrliga Grekerne varit Turkarnas trålar

— att ej anföra Rera exempel, som göra

det högst sannolikt, att vår nords äldsta

invånare på ett sådant sätt blifvit under*

•) Hist. Ecclea. I. 15-



tryckte af de invandrande Götherna. Visst

är dock, att en stor del af de ringaste

bönderna ansagos i de äldsta oss bekanta

tider såsom de rika och mägtiga jordegar-

jnes trälar eller lifegna. Blefvo de än frigifna,

stodo de likväl rcke i synnerligt anseende,

emot de friborna} och det samma kan sä-

gas om de barn, som aflades af fria män,
xnecl ofria eller frigifna qvinnor. För öf-

rigt kan det här anmärkas, att trälarne, så

vida de voro skattskyldiga dagsverksbön-

der, eller jordegarens förvaltare, bli fyit myc»
ket mildt behandlade i den gamla norden,

emot hvad dylika olyckliga varelser i all-

mänhet måste uthärda hos de sydliga folk«

slagen. Ifrån dassa trälande landsboar här-

stamma visserligen en stor del af Danmarks
Jifegna och ofria bönder, hvilka friheten,

först i våra dagar, af en mild och vis re-

• gering återgafs.

II) I Qvädets andra afdelning omta-
las de fria Bönderna, hvilka väl för

det mesta voro af Göthisk härkomst. Skal-

dens ord äro ungefär dessa: "Rik gick fram-
åt rätta vägen och kom till ett hus, der
dörren stod på glänt. Eld brann på golf-

vet. Ett äkta par satt der och skötte sitt

arbete. Mannen slöjdade träd till väfbom.
Hans skägg var (putsadt) kammadt; håret
klippt framför pannan. Han var klädd i en
$näf skjorta. Ett skåp stod i rummet. Hu-
strun satt och svängde roGken, utsträckte ar*
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men och lagade träd till kläder. Ett (mjukt)

Idäde betäckte halsen. Skuldrorna voro

prydda med knappar eller band. Mannen
het A f v e (d. ä. Farfar); qvinnan het

Amma (Mormor), och de egde huset.

Här tillgick det som iörrbemäldt ärj det

är blott skada, att den strophen, hvari

måltidens beskaffenhet beskrifves, synes

vara glömd eller förkommen. Efter 9
månader födde Amma ett svenbarn, som
kallades Karl. Qvinnan lindade honom:
han blef rödhårig och rödlätt; ögonen voro
lifliga eller ostadiga. Snart vexte han upp
och trefs rätt väl. Han lärde att tämja

oxar, slöjda åkerredskap, timra hus, bygga
lador, göra åkdon (eller fartyg) och att

köra plogen. Man hemförde en flicka till

gården och påklädde henne en getskinns-

kjortel, med nycklar hängande (vid bältet),

samt gifte henne med Karl. Hon kallades

Snör (snäll) och satte sig vid duken (el-

ler linneväfven).

De lefde tillsammans och delade hvar-

andras förmögenhet, satte bo, aflade barn

och voro med sin ställning förnöjda.

Sönerna hette: (Hal) Man. — (Dreingr)

Dräng. — (Höld) Sjelf-egare. — (Thegn)
Tjenande. — (Smidr) Smed. — (Breidr-

Bonde) Skulderbred. — (Bundin-skegge)

Tätskägg. — (Bue) Boende. — (Boddi)

Bosatt. — (Brattfikeggr) Styfskägg. — (Segr)
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Döttrarne voro; (Snot) Nätt. — (Brudr)

Brud, — (Svanni) Svanrena mön. —
(Svavri) Alfvarlig. — (Spracki) Munter. —
(Fljod) Flicka. —

- (Sprund) Qvinna. —
(Vif) Maka. — (Fejma) Hustru. — (Ristill)

Sömmerska.
Af dessa tillsammans härstamma bön-

dernas slägter.

Jag anmärker härvid: att här menas
egentligen de fria böndernas slägter och
sådana, som antingen voro sjelfständiga

godsegare eller härstammade frän dylika.

Att skalden antagit dem vara yngre i lan-

det än trålarnas stamföräldrar, synes tydli-

gen af berättelsens ordning, samt af nam-
nen Afve och Amma, farfar eller morfar,

och mormor eller farmor, d. ä; förfäder i

andra led. Uttrycket, att de egde sina hus,

som de bebodde, blifver här mycket betyd-

ningsfullt — likasom deras röda färg på
hår och hy, i motsats till trålarnas svarta.

De gamla författarne tillägga Germanerna
©cb till en del Götberna ett sådant utse-

ende. Bönderne på en viss tract af Ryss-

land sägas i allmänhet hafva rödt hår,

hvilket likaledes gäller om en del af ås

Caucasiska falkalagen. Också bör man
här gifva serdeles uppmärksamhet åt dessa

bönders, med de egentliga trålarnas helt o-

lika, sysselbättningar, samt att sonhustrun

här åker, i stället för att trälinnan måste

gå till fots, o, 8. v* Hela denna stam sy»



nes hafva bestått af de i norden först in-

vandrade Göther,' som sedan blefvo andra
mer krigiska och mägtiga anförvandters
undersåter. Till en del bestod den väl
också af eröfrarues vasaller och underord-
nade krigare, som fiogo de öfvervunnas
gårdar och jord till förläningar eller

egendom.
III) I tredje afdelningen fortfar Skal-

den sålunda: Rik gick fram åt rätta (or-

denligt rödjade) .vägar, kom till ett stort

hus, hvars dörr (eller port) var vänd mot
söder. Dörren stod på glänt och var

prydd med en stor ring till bandtag (så

pryddes hedna templens och sedan Christ-

na kyrkornas dörrar med stora bronsringar).

Rik gick in i huset; golfvet var beströddt

(med grönt en- eller granris, med halm, el-

ler må hända också med sand, på vårt än*

nu brukliga sätt). Der satt två äkta makar;
de sågo på hvarandra och lekte med fing-

rarna: han het Fader och hon het M o-

d e r. Der satt husets herre och snodde
en bågsträng, spände bågen och skäfte

pilar. Husmodern betraktade sina armar,

strök linne, stärkte ärmar, eller ock upp»
satte sin höga hufvudbonad. Smycke bar

hon på brastet. Hon var klädd i en lång

kjortel eller kåpa med släp: hvitblått var

hennes lintyg. Hennes hår var glänsande,

bröstet ljusare, halsen hvitare, än renaste

ttyfallna snön. Rik satte sig midt i salen
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mellan man och hustru» och de samsprå-

kades förtroligt. Moder tog en märkt
(eller utsydd) duk af hvitaste linne och
dukade bordet. Derpå framsatte hon tunn*

hvitt hvetebröd, silfver- (eller försilfrade)

fat med villebråd, skinka och stekta fog*

lar, en kanna med vin och kostbara dric-

feeskäril. De åto och drucko, och tiden

förkortades med muntert glam. Deref-

ter uppstod Rik och gick till sängs — för-

blef han så der i tre dagars tid. Efter 9
månaders tid födde Moder ett svenbarn
och svepte det i silke: det blef vattenöst

och kalladt Jarl. Hans hår var ljust,

hans kinder skära, ögonen skarpa (eller

blixtrande) som pa unga ormen.
Jarl vexte upp der i huset, lärde svän-

ga lansar, fläta bågsträngar, spänna bagen,

skäfta pilar, kasta spjut, bruka spets, svinga

svärd, att rida, jaga och simma. Dit kom
vandrande Rik från skogen, lärde honom
runor (skrift, sång, eller lärdom), gaf honom
sitt namn och erkände honom för sin son.

Han gaf sonen odalgods samt de från ur-

minnes tid bebodda bygder.

Den unga Rik red hemifrån ofver

mörka vägar och öfver fjäll, betäckta med
rimfrost (eller, med få ord, öfverfrusna

fjäll), hvarest han kom till ett slott. Då
rustade han sig till kamp, red fram med
full fart och drog sin glafven. Han väck*

te krig, utgjöt iiendtligt blod, fällde härar
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boli eröfraäe IänSer. -Sedan egde han en-
I sam 18 gårdar, utdelade sin rikedom till

alla (behöfvande), bortskänkte kostbarhe-
ter och smärta gångare, utströdde små rin-

gar och sönderhögg de större. (Dessa ut«

tryck syfta på den urgamla österländska och
nordiska seden, att bruka guld och silfver-

! ringar i stället för myntade penningar).
Ädlingarne åkte å djupa vägar till ett

I slott, der Herse bodde. Der träffade

j han (nämligen Rik) en smalgjordad (smart),

ljus och rask mö, som het E r n a, friade

till henne, körde henne hem samt giftade

henne med Jarl, och smyckades hon med
brudlinnet. De bodde tillsammans, älskade

hvarandra, förökte slägten och njöto lifvet.

Deras söner hette: (Barn) Barn. —
(Jod) Född. — (Adal) Äkta, odalboren. —
(Arfve) Arfvinge. — (Möger) Slägtinge. —

j

(Nidur) Nedstämmande, afkomling. — (Nid-
1 jung) Ättling. — (Son) Son. — (Sven)

Sven, gosse. — (Kund) Mansperson. —
• (Koner) Konung het den yngsta.

Rik Jarls söner uppvexte hemma. Da
tämjade hästar, de böjde sköldar, fäjade

I pilar och svängde lansar. Konung i syn»

I
nerhet lärde runor (eller allt slags lärdom

t i sagor, sång eller skrift), som medförda
lif och hög ålder. Genom dem lärde han
frälsa män, döfva vapen, lugna sjön och

dampa elden samt stilla alla slags sorger.

1



Således blef han lika stark och verksam,

som atta andra»

Han och hans fader Rik Jarl pröfvade

h varandras styrka i runor och andra konster,

hvarvid det befanns, att sonen kunde mera.

Då vann han sjelf med rätta namnet Rik,

som gifvits honom (af hans fader).

Den unga Konungen red öfVer

kärr och skogar, sköt med pilar och sköt

falkar. På sin qvist sjöng då en enslig

kråka: Hvi skall du, unga Konung! befatta

dig med att fälla foglar? Snarare borde
du sätta dig till häst, för att fälla härar.

Dan och Damp ega herrligare slott, ypper-
ligare egendomar, än J häften. De förstå

att plöja hafvet, att pröfva vapen och fö-

ra svärd, - - - - Här slutar gamla hand-
skriften, så att, hvad vi hafva qvaraf detta

kosteliga qväde, är blott ett fragment. Vi
inse imellertid häraf, det skalden vill, att

alla Adelsmän, Hersar eller Friherrar,

jarlar eller Grefvar, Prinsar och Konun-
gar, ursprungligen höra till en stam eller,

caste* Enligt det anförda antager han dock
denna för den yngsta af de tre i dessa onr
talade länder. Pär kallas stamföräldrarne
Fader och Moder. Deras boning, lef-

nadssätt och sysselsättning utmärka sig

tydligen nog framför torparnes och de
fria böndernas. Märkvärdig är oss här
hyens hvithet och glans, som tillagges

husets fr ii, gamt sonens lieka, fl. ä. ljusa



eller olonda, bår. Skalden synes tillkänna-

gifva, att, utom de omförinälda svart- och
rödhåriga menniskoarterna, har i norden
gafs en egentlig blond, samt att denna var

den yngsta och herrskade. Det är denna
stam, som den vandrande guden (Hejtn-

dall, under namnet Rik) erkände lör sin

äkta afkomling, och hvilken han gifver her-

radömet öfver de andras boningar och land.

Denne uppoffrar sig till krigiska öfningar,

och dess anförare, den, ena efter den andra,

erhålla namnet R i k, d. ä. stark eller mag*
tig, hvartill också deras lyckliga krig och
eröfringar berättigade dem. Serdeles märk-
värdigt är, när skalden säger, att Rik den
Andre drog på sitt krigståg till mörka nejder

och frusna fjäll, hvarest han eröfrade slott,

herregårdar och rikedomar samt herrskade
sedan öfver detta land. Han har alltså kom-

- mit hit till norden fran ljusare och varmare
nejder. Hansson kallades ocksä Rik (alltså

den Tredje), men tillika Kon a n g
(egentligen i originalet K o n r, hvilket val är

detsamma som det österländska Ka hn, vårt

K u n g, Konung) och är alltså visser-

ligen samma Furste, vid namn Rik, om bvil*

ken Snorre säger, att han var den förste i

norden, som blef kallad Konung pä
Danska språket. Efter andra gamla skrif-

ter egde denne Rik till gemål Princessan

Dana, en dotter af Fursten Danp till

Da apstad i Rejdgöthaland (nämligen i
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Göthernas äldsta Europeiska säten, i Huva*'

rande Liefland och Preussen). Af deras son
Dan, som ärfde sin faders konungarike*
skulle alla hans undersåter fatt namnet
D a n e r eller Danskar, Vi villja här
ej inlåta oss i någon vidlyftig undersökning
om dessa forntidens mörka sägner,utan blott

yppa den förmodan, att de syfta på våra förfä-

ders invandring till Danmark från den nämn-
da delen af de gamla Göthernas fasta land.

Jag måste således, i afseende på våra

hedniska förfäders seder och dagliga lef-

nadssätt, låta mig nöja med att hafva med*
delat mina Herrar detta utdrag af det sä-

kerligen mycket gamla och från hedendo-
men nedstämmande qvädet om Rik
(Rigsmål). För öfrigt får jag nu hänvisa

till förutnämnda skrifter, hvarjemte jag än
vidare anbefaller Taciti berömda efhand*

ling om Germanien eller det gamla Tysk-
land (öfversatt på Danska af Dr. Gust.

Ludv. Baden, så väl som ock af hans fader

Prof. Jac. Baden), hvarvid dock är att an-

märka, det han dels synes hafva skildrat

Germanerna allt för rå och för mycket
skurit alla stånden öfver en kam; ett fel,

hvartill många resebeskrifvare, historiker

och ethnographer gjort sig skyldiga— och
dels det, att han verkligen tillägger Svio-

nerna, d. ä. Svenskarne eller Skandinaver-

na, en större cullur, civilisation och rike*

dom än den tidens Tyskar.



Hvad vara förfäders costume, i syriner*

hel i drägter och vapen, angår*, så vill jag

för de äldsta, oss någorlunda kända, tider

hänvisa till de afbildningar äf Dacier, Sar-

mäter, Germaner och flera den tidens så

kallade barbarer, som finnas på Romerska
ännu befintliga triumphstoder, uppresta fot

Trajanus vid år 107 och för Antoninus
midt i samma århundrade. Efter allt hvad
jag kan skönja, kan nian gerna antaga, att;

Nordiska costamen i det tidhvarfvet varit

af dylik beskaffenhet; i synnerhet finnet

nian, att Daciernas vapen alldeles likna dem,
man finner i våra urgamla grafhögar. Visst

är det också, att Thracier, Phryger, Perser*

Alaner och flera östliga folkslag, likasom
å andra sidan Sarmater, Germaner och
Galler, hafva i dessa delar liknat våra för««

fäder: de fleste af dessa folkslag, kallada

af Romarne b r a c c a t i, efter som 'da

brukade böxor eller pantalons, som be-
nämndes med ordet b r a c c a, fom-nordi-
fika b r o k, hvaraf åter igen det yngra
Danska B r o g, Engelsmännnens, B r e e-

c h e p o. s. v. Fullkomligen lika vigtig, som
dessa stöder, är oss också den Theodosian-
ska i Constantinopel frän /pde århundra-
det, hvars bildliga framställningar äro lem-
nade oss i B a n d u r i Imperium
Or ientale, Paris, Foi. 2 Tom. Defi

afrcÄ. 13.
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Ser man Göthernas manliga och qvinnliga

drägter, vapen, vagnar, o. s. v. De fleste

af dessa föremål, långt ifrän att röja bar-

barisk vildhet, visa tvärtom antingen Gre-

kisk nätthet eller naturlig enkelhet och en
oförderfvad, men okonstlad smak. Vid
detta tidhvarf må man också rådföra fig

med Wiedewelts Nordisk Antiquariska Co-

stumeteckningar, tillhörande Konst-Akade-
xniens boksamling.

Längre fram i tiden kunna vi begag^

na fremmande afbildningar på medeltidens

minnesmärken af Franker, Sachser och an-

dra Nordiskt-Tyska folkslag, i synnerhet de
från norden härstammande Norrmannerna,
på förut nämnda, hos Montfaucon tecknade,

tapetserier från n:te århundradet. Efter

den tiden finnas drägter, vapen, m. m., af-

bildade på åtskilliga Danska, Norrska och
Svenska monumenter, i synnerhet i kyrkor
och på likstenar. En betydlig samling af

dylika afteckningar förvaras på Kongl*
Antiquariska Museum.

Tidens korrthet nödgar m'ig att af-

bryta dessa archasologiska anmärkningar.
Till slut ma mig tillåtas att vända min
uppmärksamhet på sednare tiders -nordiska

konstalster af personer, hos hvilka man all-

deles icke kunde vänta sådana — nämligen
Norrska böncUraas i trä utskurna bildverk*

Här se vi naturens från stora verlden af-

skilda son följa sin och snillets vink i
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tillfredsställandet af sin medfödda böjelse

för konstigt efterliknande af skapande kraft.

Detta anlag synes vara nordboarnes arfve-

del efter deras förfäder; men det ar ännu
mestadels blott förgängligt trä, i synnerhet

valbjörken, som dessa af sig sjelfva upp-
öfvade bildhuggare meddelade pregeln af

sitt lifiiga snille och händernas konst-

färdighet. Många Norrska, äfvensom Is-

ländska, bönder hafva häruti gått otroligen

långt. Till och med förnämare män med
smak hafva stundom betalt deras utskurna,

ofta massiva, trästycken med silfver af lika

vigt. En Norrsk vallgosse såg Kon. Chri-

stian V i hast resa förbi på landsvä-

gen: han behöll Konungens utseende i

minne och utskar strax i benved hans por-

trait, hvilket var ganska väl träfladt. *)

Ännu år 1785, säger Lund om Öfre Telle-

EDarkens bönder: **) "Många, förnämligast i

vissa socknar, äro mycket händiga, och nå-

gra, såsom i Hvidsöe, visa genie till bildhug-

garearbete. - • - Visserligen skulle bland

allmogen i Norge visa sig många dugliga

mästare, som nu onyttigt förtära sin inbild-

liingskraft och flit, om de visste att skaffa

sig nödiga instrumenter och hade någon
anvisning."

Således hoppas )ag hafva visat, attkon«

Stens genius, icke en gång under de dunklaste

*) FotitoppWlans NoffUe Nål m hipt. 2 Dtjl, ». 594*
**) BesluiyfclsG uvex; Öv. TUluw, e.



på kallade barbariska tider, varit fremman*
6e i var nord» Den har visat sin inflytel-

se på vara förfäders anda genom de un-

der deras händer framkomna stora, dels

varaktiga, dels också smakfulla, byggnader
och minnesmärken, bildverk och målnin»

gar, ehuru endast högst fa af artistisk märk*
värdighet hafva undgått fanatiska förfölja*

res ödeläggande raseri och tidens allt tä-

rande tand. Aldrig har dock det naturen

förädlande konstsinnet vikit från våra nej*

der, än ro in re kunna vi frukta, att det

framdeles skall ske, Från norden uppgick
den strålande sol, som fördunklar sjelfva

de största konstens ljus, vid hvars sken
årtusenden fröjdades och undervisades. Gö*
then har återvunnit Grekens krans genom
efterliknandet af hans herrliga mönster och
Iiedna verlden$ sydliga gudomar — våge
Jian nu också upplyfta ögonen till sina

egna. Sta de än ej förstenade i den kalla

marmorn, sä lefva de dock ännu i herrli-

ga sånger, ja, till och med i sjelfva natu-

xen. Nordisk anda lifve den nordiska konst-

nären, lyssne han till forntidens qväden,
till förfädrens sagor, till lefvande verkning
åter fratnkailade ur glömskans afgrund, dit

en ovärdig likgilltighet för vårt eget, föy

vårt herrligaste arf, förfäders minne och
J^eder, hade försänkt dem! Den nordiske,

snillrike konstnärn gange således i vara åter

upplifvade skalder* spår,och våra ögon sjcola

0

t



se de herrliga syner, som hittills blott fö-

relyste snillets blick, och hvarom Skalder-

nas sånger, med vindens fart sväfvande
förbi våra lyssnande öron, icke kunna gif-

vi oss de åskådliga begrepp, vi efterlängta.

Verke vetenskap, skaldskap och konst oför-

trutet i skön och kraftig förening till det

stora mål, hvaråt vi syfta, så skall det sä-

fcjerligen uppnås, och vårt fosterlandssinne

skall lönas med fremmandes bifall och
aktning, med egen sjelfständighet och
lycksalighet»
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Anmälan.
Skandinaviska Fornälderns Ejcltesagor, till läsn. fof

Sveriges ungdom, uigifne med hist. upplysningar af
Trof. Liljegren, Qne DeL med 2 plancher h t 5 rd.

Om det är sannt, hvad vår literaturs historia

under de sednare aren tyckes utvisa, det man inom

vårt fädernesland redan är temligen ense derom f

att grundläggningen af en fosterländsk Literatur

måste utgå från inhemsk tradition eller från hvarfe

folks egen naturpoesie; och, dä det dessförutan sy-

nes vara temligen afgjordt, att för en rätt känne-

dom om sig sjelf, om sitt folk och sitt land, äfven-

som för hildandet af en sann fosterlandskärlek, deC

knappt gifves något verksammare medel, än det

att studera sina förfäder* — borde det anses öfver-

ilodigt att med vidlyftighet orda om nyttan och

nödvändigheten af ett sådant företag som det när-

varande af Hrr Professor Liljegren*

Man behöfver blott såsom exempel anföra Grek.

lands iiteratur. Var ej denna och den anda, som
gjorde Grekiska historien rik, skön och stor, en

utbildning af ädla förfäders, genom skalder och

skriftställare bevarade minnen? Hvad hade detta

folk varit utan sin mythologie och bjelteperiod ?

"Vi sakna bvarken det ena eller det andra. Om
ett fremmande mode någon gång födt en förnäm o-

kunnighet och glömska af värt dyrbara arf, måste



detta liftval såsom hvarie mode en gang upphora.

Arndt säger på något ställe om närvarande tid: Fol*

ken gä med kärleksfull längtan att uppsöka sina käl-

lon Är detta sannt, och få vi tro åtskilliga tecken

på vår egen literaturs horizont, så bor man kunna

hoppas ett allmännare deltagande for de dyrbara

lemningar från vår forntids mest intressanta och

minst kända period, som, till underdånig åtlydnad

af Kongl. Maj:ts Nådiga förordnande, E. O. Profes-

sorn vid Lunds akaderaie Herr Mag. J, G. Lilje-

gren, under ofvanstående titel, företagit att rädda

från glömskan.

(Detta arbete kommer att oförtöfvadt fortsättas.)



Till salu 'hos de flesta Bokhandlare
och Bokhandels CommissionCirer i

Sverige och Finnland:

De med kora (f) utmärkta articlar &d förbjudna i

Finnland.

(Priserna äro i Banco.-)

I Fäderneslandets Risböria;

Afbandlingar i nordiska archcéologienj utgifné af
Prof: Liljegren, i:a b. i rd. iö a K.»

Skandinaviska fornälderns 7 Hfeltesagor, till läsn. föt»

Sveriges ungdom, utgifne med hist. upplysningar
åf Prof. Liljegren, 2;ne D. m. plancher B; 5 rd.

Nordiska Fornlemningar, utgifne af Prof. Liljegreii
och Akad, Adj. Brunius, 12 b. compl. med^oö

^
octavplancher, ö ra\ 32 sk;

Nordens My tholögie; En Öfversigt af j£ddaiäran,
af Grundtvig, b.

• 1 rd. g sk.
Svenska Folkets Historia under Konungarne af Va-

Sä' ätten* af A. M. Strinnbolm; i;a, 2:a D. (ett

ällmänt omtyckt artete) i h. 4 fd. 3 sk.

Öandlingar, hörande till 'Carl Xlfjfl hitft.; i;ä D. k-

i rd. 16 sk. s:a D. 2 rd. med pren.sed. 1 fd«

Namnkunniga Svenska Fältherrars Lefveine; i:a D.
Kongl; ftådet och Fältmarskalken Grefve M. St&ni
bocks Bedrifter och Oden, med portrait af Sten-
bock, grav. af Berndes, i 2:ne Band, h. 4 rd. 24 ek;

Anekdoter cm Konung GusLaf den Tredjes Hof ocli

Regering, h. rd.

Jiistorisfca Anteckningar om de aristokratiska étioi'
plingerué i Sverige före och under Konu.ng Gu-
staf HL samt öm denne? regering och olycfcligä

dödssätt; af en Fransk Diplomat, b. 5 rd. 16 éUs
Historiska Anteckningar, rörande Fortgången ocH

tnveckiingen af det pbilcsopbiska Studium l Sfgi



Tige, frin de äldre til) nyare tider; af L. Ham-
marsköld. Vidare utveckling ocb fortsättning a£

en i Vitterhets-, Historie- och Antiquitets-Aka-

demieiij med dess högsta pris, beJönt afhandl.;

h. 3 rd. 16 sk.

I vår tids och allmänna Historien,

f Qongressen i Troppau, eller den moderna politi-

ken;, af Bignori, b. . 1 rd. 16 sk.

f Tiden och Cabinetterna, af de Pradt. b. 2 rd. 52 sk.

f Congressen i Wien. Reflexioner öfver politiken

i Europa efter Napoleon» fall, och de utsigtei,

den loivar för framtiden, af de Pradt, b. 2 rd.

y Tidens Tecken. En blick pl den historiska verl-

dens närvarande tillstånd, af Arndt, b. 1 rd. 0 s k.

Europa och America, eller den civiliserade verldens

framlida tillstånd i perspectiv, af Schmidt-Phi-

6eidek 9 h. 1 rd. 24 sk.

Reflexioner öfver Franska Revolutionens vigtigastö

händelser, af Friherrinnan Stael, 3:ne Del., h. 6 rd.

Europeiska Staternas historia, efter freden i Wien
18^9» af Fr. Buchholz v 6 Del. med 12 portr. h.

11 rd. 32 sk,

I. Del., från freden i Wien 1809 till krigets utbrotC

mellan Frankrike och Ryssland år 1811, jemto

biographier öfver Carl Johan, Wellington ocb

Miranda, med portr. af Wellington, h. 1 rd,

44 sk.

II. Del., fr§n krigets utbrott mellan Frankrike och

Ryssland till Preussens affall från Franska För-

bundet, eller 1812 års chrönika. med portr. af

Kutusow samt biographier öfver Bentinck, So-

ult
3
Crawford och Kuiiisow, h. 1 rd. 56 sk.

III. Del., frän Preussens affall från Franska för-

bundet till Fransmannens återtåg öfver Rhen,
med portr. af Blucjier, b. 1 *&• 4°

IV. Del,, frän Fransmännens återtåg öfver Rhen till

fieden i Paris 18*4, med portr* af Kronprinsen

i Wurtemberg, York och VVrede, h. 1 ra. 40 sk.a



V- Del., från freden i Paris 1814 til] Wienska con-
gressens slut år 1^15, med portr. af Metternicb,
Hardenberg och Castlereagb, b. 2 rd. 16 sk.

VI. Del., från Wienska Congressens slut till det
Heliga Förbundets' afslutande, med porlr. af
Prins Aug. Ferdin. af Preussen, Bulow ocb
Gneisenau, b. 2 rd.

Bzedow, Historisk och Politisk Tafla af Europa,
iG°4 — ^O 1 * 2 rd.

Anteckningar om Napoleons enskilda lefnad, hans
återkomst till Frankrike år och regering
derstädes under de hundrade dagarna; af JM. Fleu-
ry de Chaboulon, Napoleons då varande Cabi-
netts- och HandSecreierare; 2;ne Delar, compl,
b- 4 rd.

Fragm. till Napoleons historia, 5 D. h. 7 rd. 36 sk.

Anonyma Bref, hörande. till den hemliga chrönikan
om Napoleon och hans Ifbf, h. 2 rd* 40 sk.

Napoleon som hjelte, elatsman och erofrare, af

Arndt, h. , 12 sk.

Napoleons dröm, af Mad. Staél, h. # sk.

Sanningens Roat frän Moskwas ruiner, af Arndt,
^ "h. '" * J

"'T* 12 sk;

Napoleons lefnadsbist. förf. af honom sjelf, h. 56 sfr.

Foucbé, Reflexioner öfver Frankrike, h. i2 sk.

Anekdoter från Krigstheatern, aren i(ji2— ig% h. 1 rd.

Biogiapbiska Teckningar af vår tids största Gene-
raler och namnkunnigaste statsmän, h. 2 rd.

Furst Moritz' af Sacbsen Lefverne, b. ' 24 sk,

Lloquadesystemet, af d^vernois, b. 52 ik.

Engelska Revolutionen, af Woltmann, b. 1 rd,

Klio, Hisi. Månadsskrift, 2 D. compl. h. 5 rd.

Riihs, Finnlands Historia, 1 rd.

Soltau, Bref om Ryssland, h. 1 rd
#

-f Ryssfca Gunstlingar. En tafla af Rysska IJofvets

och Cabinetlets historia under adertonde seclet,

bt 3 rd. 16 sk.



f Anekdoter om Furst Potemkin, Tauriern, i;a I? 5

a rd, 52 $k
?

Judarna « Chronika, 1, 2 IL 2 rd. 32 sk
?

Dessa 2:ne Häften utgöra tills vidare en com 9

]ilctt samling af det bästa, som i Tyskland och

Danmark utkommit om Judarna»

J. Häftet innehåller: 1) Judarne i verldshistoriskt

afseende, af Ftedr. Buchbolz; en öfversättning

af författarens namnkunniga skrift/ Mo5£$ mw<I

Jesus. 2) Judarne i Spanien, Frankrike och
Fobien, af Thomas Tbaarup, h. 1 rd. 16 sk.

Jf. il j ftet innehåller: 1) Judarne i deras sanna

skepnad, serdeles i anledning af deras anspraJs

på Tysk borgareratt:; af Prof. Kubs- 2) Om den

fara, för hvilhen vår välfärd och charakter blott*

^rä Mas genom Judarna. Ett Eihang till Frof
?

Kuhs' skrift om Judarna, af Prof. Fries; 5) Ju«?

flarne, betraktade som gäster, iubj^ggare ocfy

hrietna stater, af C. F. von,

Schmjdt-Phiseldek; 4) Förolag att afhjelpa bri-

sterna i Judiska nationens uärvarande forfal£«

xiing) af samma författare, b. 1 rd. 16 sk.

T Ländernas och Folkslagens*"Historia.

'Allmän öfversigt af alla länders och staters bistoria,

i statsekpnomiskt afseende af de Bosse, b. 1 rd»

32 $k*

3 .orden ocb dess"" Invånare; historisk tafia af det a?

dertonde århundradets upptäckter om fremmande
folkslag 'och länder, af E. A. W. von -Ziminer-

uiann, iq delar med 4on cb. ocb" pl., b. 20 rd.

I. De). Guinea, eller 'vesjtra kusten af Afrika, sam6
dess Invånare, med i cbarta ocb 5 pl-, 2:a uppl-

b. a r<L

II. Del. Vesllndien och~dess invånare,* med 1 eha

ocb 5: ne pl., 2:a upp!, b. 2 rd.

III. Dek RJordvestra Polarvärlden o«h d«8S Invå#^

; m#9 1 «b, ooh 3 pl, h. 2 rd.



T_y. Del. Nordamericanska Fri3taterria och dera*
Invånare, med i cb. och 3 pl,, h. 2 rd.

V. Del. FJorida och Mexiko samt deras Invånare,
med 1 cb, och 4 pl., b. 2 rd.

Yl. Del. Guiana, Peru, Paraguay och Tucunua
samt deras Invan. m. 5 pl., b. 2 rd.

yil. Del« Brasilien, Chile och Patagonien^ samt de-

ras Inv. med 3 pl., h. 2 rd.

VIII. Del. Nordöstra Asien samt des* Inv. med 4
pl., h. 2 rd.

IX. Del. Det Asiatiska Ryssland samt dess Inv.,

med 3 pl., b, 2 rd.

X. Del. HögAsien och China, samt deras Invånare,

med 4 pl., b, 2 rd.

Archiv för nyare resor, 6 Band med 25 cbartor och
plancher, b. ^ r d n

Pistorisk-GeGgraphisk Tafla af Grekland i dess när?

varande tillstånd
3

tillika med en öfversigt af de

bvälfningar, som öfveigätt detta land sedan Ale?

xander den Stores lid, af LJkert
5
med 6 ph, h. g

rd. 40 sk.

Pe nyaste Reseheskrifvarnes Berättelser om Tur-

kiet med jo plancher och en plancbarta öfver

Constantinopel, h. 2 rd. 32 sk
?

Ti. v. Bucbs Resa genom Norrige, m.ph. h.2rd.iö sk

Densammes resa genom Sverige, b. 40 sk

Azaras Cpptäcktsresa i Södra America, b. 1 rd

JSeskrifning om än. Elba, b
? 24 sk

I Naturvetenskapen^

Betraktelser ofver Naturvetenskapens minst utredda

eller ännu ej upplösta problemer. Föreläsningar

af D:r G. H. Scbubert, h. , 2 rd.

Prömmarnas Symbolik;- En blick i andeverldens

hemligheter, af D:r G. H. Scbubert, b. \ rd 10 sk a

Reflexioner fur Animal JVIagnetism, 3:ne b. compl.

En samling ftf de n.äikväidigast*, dittills kajuta.

1



ron aF detta den nyare tidens mest intressanta
naturpbenomen, h. 2 rd. 8 sk»

För Ungdomens undervisning,

Lärobok i Fbysiken för Gymnasier och Scholor, ni

G. U. A. Vietb, Hert. Anhalt-Dessauisk Schol-
Director och Professor i matbematiken, öfvers.
af A. A. Bäckström, Pbilos. Mag. b. i rd. 16 sk.

Handbok i Skandinaviens Flora, innehållande Sve-
riges ocb Norriges Vexter, till och med Mossor-
r»a, med Inledning, afhandlande grunderna för bo-
tanikens studium, samt 2:ne plancher; af C. J.

Hartman, b. 3 rd. J0* sk.
Junkers Arithmetiska Exempel- tabeller, utarbetade

att användas vid offentliga ocb enskilda under-
visningen, efter Eeckmarks Lärobok, med tillägg

och förbättringar, af B. Stabeck, med Facitbok,

y& , a rd.

Anvisning att lära barn räkna i bufvudet* i utdraga
efter Arendt, af Bernh. Stabeck, h. 1 rd.

Dahls, Grammaiica Latina, h. 2 rcj #

Svensk Plutarcb. Historisk läsn. för Svenska Yng-
lingar, innehållande Lefvernesbeskrifningar öfver
fäderneslandets största män, fran de äldsta till

nyaste tider; af J. J. Thouiffius, b. 2 rd.

VerldsLi6toriens Påesultater. Föreläsa, öfver allmänna
historien af Prof. Dippold. En handbok for bil-

dade ynglingar. 2 D. b. (berömd) '

5 rcj #

Lärobok i allmänna geograpbien, enligt de nyaste
politiska förändringarne, af C. G. D. Stein, eft.

9-.de uppl. öfvers. af C. Netherwood, med register,

I) varigenom denna bok tillika kan begagnas som
geographiskt Lexicon, b. 2 r(j,

Alexander Selkirchs sällsamma äfventyr på dess re-

sor i fremmande verldsdelar. En, till underlättan-
de af den geogr. undervisa, för Ungdom och O-
lärda, i resebeskrifningens berättade stil författad

historisk tafla af den bekanta Yerlieao alla bit-

I



tills utom Europa upptäckta Folkslag ocb länder*
af Johs Chr. Aug. Eauer, na Delen, Asien, eöttrol.
i 3:ne häften med 6 pl. h. 5 rd. — £ :a De). A-
frika, compl. i 3:ne b. med 3 p]. b. 2 rd. 32 sk.— 5:e Del. Polynesien, i;a h. med en pl. 1. rd>
utom pren.s. pä 5 återstående häften, 1 rd.

De Cbristnas Tro. Försök till en ny Lärobok i
Christendomen, af Claus Harms, öfversatt af J.
Ekelund, b. 4o sK

Den Hel. Skrifts berättelser ocb läror, af Kohl-
rausch, med företal af D:r Wallin, b. 2 rd.

Den Christna Kyrkans, och Religionens Historia, i
utdrag, till Jäsning för Ungdom i sammanhang
med den Bibliska Historien, af M. Fr. Chr. Adler,
efter 15 uppl. b,, 24

Till den giftvuxna ungdomen några ord om de buf-
vudsakligaste villkoren för ett lyckligt äktenskap
och en god barnauppfostran, af Campc, öfvers.
af Jon. Reuter, b.

^ Q fik

*

BeräLtelse om BellLankasterska undervisningssätten!
af P. II. Svensson, b.

1(5 s j5 [

I rellgiosa ämnen.

Religion ocb Theölogie. Försök till en kritisk- phi-
losopbisk grundläggning för det theologiska stu-
dium, af W. M. L. de Wette, h. 1 rd. 32 sk.

Predikningar af J. P. Mynster, öfvers. af A. Z.
Pettersson, 2:ne Del., b. (klassisk) 2 rd. 32 sk.

JSicodemi Evangelium om vår Herres och Frälsares
Jesu Christi Lidande och Död, hans nedstigande
till Helvetet och uppstigande på tredje dagen
fran de döda; jemte några vår Frälsares Jesu Chri-
sti Tal och Språk, som väl icke anföras af Evan-
gelisterna, men finnas hos andra trovärdiga Skrift*
atällare; öfvers. af Pehr Tollesson, Tbeol. Do-
ctor, h. §6 B u.

•\ Em. Svedenborgs Tankar och Syner i andeliga
ämnen, med portr. af Svedenborg, b. 2 rd. 24 sk.

•j- Likheten och Skilnaden mellan Apostelen Pauli
Lära och Luther* system om Gerningar, Tro ocii
Rättfärdighet, af Joh. Tybeck, h. 24 sk.

•j- Religionens Helgedom, eller Herrans Gudomlighet
och Ordets gällande domsrätt, försvarad mot
menskliga meningars myndighet i andeliga
af Joh. Tybeck, b. 40 sk.



f Skall Christnä religionen i Svenska kyrkan sti
elier falla? En frå*a, i anledning af en fr Sri.

Strengnäs Gonsistorium fill Hans Kongl. Ma]:.t
underdånigst afgifveii förklaring, vördsammast uri~

derstälJd SveriskaFörsamlingens och Preaterskapets
upplysta bedömande?, af Job.Tybeck, h. i rå; \6shi

I Vittérhcten.

Sakontala, eller Ödets Ring. Ett Indiskt dramatiske
. poem, af Kalidas, öfvers. af Ekelund, b.

y
i rd. 24 sk;

Götz von Beriichingen, Dram af Goethe, b. i rd.

En skön själs bekännelser, af Goethe, h. 3a fik.

Herr Botte. Roman af Pignult le Brun (författarens
ins.terstycke), 4 Delar coiiipl. b. 3 td. 16 sko

Kärlekens förklaring. En äk tenskapshist. äf Huberi
b. sk«

Kectorns Minenen. Roman af L/afoutaine, h. i5 Sk-

Brudsmyck et, af JLaun, h. 12 sk»

Bonifacius Schlcichers ungdomshistoria, af Wieland»
b. 12 sk.

Propbetian om den upplysta veildens tillstånd i

nästa århundrade, h. 12 sk»

Toffeltaktiken, eller Qvinnoväldet, h. i2 sk.'

Smala stråten, eller konsten att göra lycka i befor-
dringsvägen, b. * 12 sk»

Mercuriistafven, eller konsten att blifva rik, b. 12 sk.

Aparts biatoria, b, g ek.

Agnans historia, b . . ,8 sft.

Markalls sömnlösa Nätter, Pia Natten, h. 1 rd. 10 sk.

I Ekouomie och Politik»

Öra riksdagar i allmänhet, samt om några nästa riks-

dag förekommande ämnen, af Grefve Fr. Bog. von
Scbvrerin, b.

; x rd.

Discussioner hos Riclderskapet och Adeln, 1817 —
'i&M8i, om Statszådets ansvarighet inför Rikets
Ständer, b, 24 si;

Utkast till ett ärligt, Svenskt Finance-project. —
ÄCven fruarne beböfde icke lära cig ny sedelräk*
timg, h.

( ^ 24 sk.

Öro den allmänna rörelsens upphjelpande, b. 24 sk.

Afhandlingar om Landtbr. Bokhllleriet, utgifne a (i

Kongl. Sv. Landtbr. Akad. med Inl. ocb Förk!.
af Prof. Carling, h. 3 rd. 16 sk., Reg.ppr. 4: iö"«

STOCKHOLM, i Augusti månädTs^
bos Z a c h a r va s Haeggströ
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